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PBS: 
Einde van het schooljaar 2021-2022 
PBS en het leerlingenpanel. 
Lonne, Britt, Nova, Gijs en Saar dank jullie wel 
voor jullie inzet en enthousiasme tijdens de 
vergaderingen van het leerlingenpanel. Wat 
fijn dat jullie samen het leerlingenpanel waren 
dit schooljaar! Namens de groep hebben jullie 
vertelt wat er voor kinderen belangrijk is op 
de Verrekijker. We hebben samen de gouden 
wc- drol uitgereikt, meegedacht over de 
hondenpoep op het schoolplein en ideeën 
over de kinderburgermeester vertelt aan de 
gemeente. Als laatste hebben we samen een 
filmpje opgenomen om kinderen uit te 
nodigen zich aan te melden voor het 
leerlingenpanel van volgend schooljaar. Kijk 
hiervoor op Social Schools. 
 
Startweek schooljaar 2022-2023 
In het komende schooljaar starten we met de 
startweek. Informatie over deze startweek 
volgt in de laatste week van de vakantie. 
! Save de date vrijdag 2 september! 
Op vrijdag 2 september zullen we op 
afwisselende tijden tussen 8:30 uur en 14:00 
uur ouders in de school uitnodigen. Komen 
jullie ook? 

sTOF, 
De meeste scholen spelen een eindmusical. 
Dat is een bijzondere afsluiting van je 
basisschoolperiode. 
Misschien ontdek je nu wel dat je 
theatermaken en toneelspelen superleuk 
vindt. 
Wil je er mee door gaan, je verder 

ontwikkelen en vooral plezier maken met 
theater, toneel en zang? Dan ben je bij ons 
aan het goede adres. 
Wij zijn ‘sTOF, een theatergroep met bijna 10 
jaar ervaring. We komen elke woensdagavond 
bij elkaar in DE WEGWIJZER in Losser. (behalve 
de eerste woensdag van de maand) 

We werken samen aan een gezellige groep die 
elkaar vertrouwt en ook nog eens theater 
maakt onder leiding van Michel de Wal, onze 
regisseur. 
We schrijven de stukken zelf. We zoeken zelf 
uit waar het over moet gaan. Want we willen 
onze bezoekers ‘stof tot nadenken’ geven, 
maar ook een leuke avond bezorgen. 
We zijn onderdeel van het jongerenpastoraat, 
daarmee zijn we uniek. 
Je vindt ons op www.theatergroepstof.nl  
Kom gerust een keertje kijken. 

Aanmelden kan bij mij.  Hieronder zijn mijn 
gegevens: 
Ans te Lintelo 
Coordinator jongerenactiviteiten 
Parochies Zuid-oost Twente 
Ans.telintelo@mariavlucht.nl 
06 30958689 

 

Schoolbeloning: 
Eindelijk is het dan zover, de schoolbeloning 
komt er aan! Inmiddels zitten er al 24 ballen in 
de buis, maar de kinderen hadden de beloning 
al met 20 ballen verdiend. We moesten alleen 
wachten op een geschikt moment. Een 
moment wanneer alle groepen op school zijn 
en er geen speciale activiteiten gepland staan.  
Donderdagmiddag gaan we extra 
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buitenspelen. Met de hele school samen. De 
kinderen mogen daarvoor ook eigen 
buitenspeelgoed meenemen naar school. 
(Zorg ervoor dat het speelgoed is voorzien van 
naam) Het mogen ook skeelers, stepjes, 
oxboards, etc. zijn. Grote vrachtwagens voor 
de zandbak of andere verrassende zaken. 
Samen zien we toe dat iedereen het goed 
heeft. We zorgen voor elkaar, we zorgen dat 
het veilig is, groot en klein is verantwoordelijk 
voor elkaar. En natuurlijk zorgen we ook voor 
wat lekkers.  
We maken er een gezellige middag van.  
 

MR-update: 
De laatste MR-vergadering van dit schooljaar 
was op dinsdag 28 juni j.l.  
Hierin hebben wij het volgende besproken: 
- De formatie voor het nieuwe schooljaar is 
besproken met ons.  
- We hebben gekeken naar de stand van zaken 
van de NPO-gelden. 
- De schoolgids is aangepast en up to date 
gemaakt voor het komende schooljaar. Dit 
geldt m.n. voor het jaarkatern dat u achterin 
de schoolgids vindt. 
- We hebben teruggekeken naar het afgelopen 
schooljaar en een vooruitblik gemaakt op het 
komende schooljaar.  
- We hebben afscheid genomen van Sander 
van Hof als lid van de oudergeleding van de 
MR. Hij heeft twee periodes van drie jaar in de 
MR gezeten.  
Helaas hebben we nog geen opvolger voor 
hem. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt 
u voor vragen of aanmelding altijd terecht bij 
de overige MR-leden. Zie ook onze oproep op 
Social Schools. 
 

Belangrijk; schoolfoto's 2022-2023: 
In de eerste schoolweek komt de fotograaf. 
Dit keer van Suus FotoSjop. Ze komen op 
dinsdag voor individuele foto's en de 
groepsfoto's. U kunt indien u dat wilt ook een 
foto laten maken van de broertjes/ zusjes in 
het gezin. Jong en oud dus ook de kinderen 
die niet op school zitten. Deze foto’s worden 
gemaakt op zaterdag op locatie van de 
fotograaf. U krijgt nog bericht over opgave 

hiervoor. Wilt u hier gebruik van maken, 
reserveer dan vast zaterdag 3 september in 
uw familieagenda.  
 

Kalender schooljaar 2022-2023: 
De planning voor het nieuwe schooljaar is zo 
goed als af. Langzaamaan vullen we de 
kalender op Social Schools weer. Bij 
schoolaanvang staan de dan belangrijkste 
activiteiten alweer klaar in de planning.  
Voor nu alvast het vakantie rooster (is al 
eerder gepubliceerd), de geplande 
studiedagen en de gymdagen.  
 
Schooltijden:  

Ma t/m vr   Alle 
groepen  

8.30 – 14.00 uur  

Vakantierooster en extra vrije dagen:  

Herfstvakantie  17-10-22 t/m 21-10-22 

Kerstvakantie  26-12-22 t/m 06-01-23 

Carnaval  20-02-23 t/m 21-02-23 

Voorjaarsvakantie  27-02-23 t/m 03-03-23 

Pasen  10-04-23 
Meivakantie  27-04-23 t/m 05-05-23 

Hemelvaart  18-05-23 t/m 19-05-23 

Pinksteren   29-05-23 

Zomervakantie  24-07-23 t/m 01-09-23 
  
Studiedagen personeel alle kinderen zijn vrij:  

Studiedag (SKOLO)  woensdag 5 oktober 2022  

Studiedag  vrijdag 14 oktober 2022  

Studiedag  woensdag 30 november 2022  

Studiedag  dinsdag 31 januari 2023  

Studiedag  vrijdag 17 maart 2023  

Studiedag  maandag 26 juni 2023  

 
Gymdagen: 

Maandag  Groep 3, 4, 7 en 8 
(groepsleerkracht)  

Woensdag  Groep 5 en 6 
(groepsleerkracht)   

Donderdag  Groep 3 t/m 8 
(vakleerkracht)  
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Bijna vakantie: 
Woensdag 13 juli om 10.00 uur gaan we 
samen groep 8 uitzwaaien. We danken hen 
voor 8 fantastische jaren en wensen hen veel 
succes in de toekomst. 
Donderdag 14 juli is het wisselmoment. De 
kinderen maken dan kennis met hun "nieuwe" 
juf/ meneer. Helaas kan juf Veronique niet 
aanwezig zijn omdat zij dan de allerlaatste dag 
op haar huidige werkplek heeft. Maar gelukkig 
hebben de kinderen van groep 5 afgelopen 
vrijdag al kennis met haar kunnen maken.  
Vrijdag 15 juli is dan echt de laatste schooldag 
voor de zomervakantie. Om 11.45 uur zijn we 
met de hele school samen buiten. Want dit 
moment moeten we samen beleven. U komt 
toch ook? Om 11.59 gaan we dan echt samen 
aftellen. En dan is het vakaaaaaaaaaaaaantie! 
 
Groep 8 maakt zich dan klaar om te gaan 
starten op het voortgezet onderwijs.  
En alle andere kinderen, leerkrachten gaan 
zich weer opladen voor een mooi nieuw 
schooljaar.  
Vrijdag 26 augustus ontvangt u allen de eerste 
nieuwsbrief. En dan zien we elkaar weer op 
maandag 29 augustus.  
Tot dan! 
 

 

 

Bijlage: 

Summerfun festival 2022 (Fundament) 


