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PBS: 
We zijn dit jaar goed gestart. De startweek 
kende veel hoogtepunten waarbij de sociale 
interactie tussen kinderen in de schijnwerpers  
stond. 

MR-update: 
We zijn weer gestart met de MR en we 
kunnen met trots melden dat we weer op 
volle sterkte zijn. We hebben vlak voor de 
zomervakantie een aanmelding gekregen van 
Abgar Gokce. Abgar is getrouwd, vader van 3 
kinderen, waarvan de oudste, Olivia, bij ons in 
groep 2 zit. Abgar is werkzaam in de 
verslavingszorg. Zijn motivatie om zich aan te 
sluiten bij de MR komt vanuit het gevoel wat 
te kunnen betekenen voor de school, om 
betrokken te zijn bij de ontwikkelingen 
rondom het beleid en de toekomst van de 
school.   
Abgar, van harte welkom, wij wensen je heel 
veel plezier en succes!  

 
De eerste vergadering zit er weer op. De 
onderwerpen die we dit jaar weer op de 
agenda hebben zijn oa de NPO-gelden en 
schoolplanontwikkeling. We hebben deze keer 
gesproken over het protocol Covid-19. We 

houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte 
van onze van onze activiteiten.  

Mocht u vragen hebben voor ons dan kunt u 
ons mailen: MR@verrekijker.nl  
 

Schoolkamp groep 8: 
Volgende week dinsdag 13 sept. t/m 
donderdag 15 sept. gaan de kinderen van 
groep 8 en hun begeleiders op schoolkamp. 
We wensen hen mooi weer en heel veel 
plezier toe. 

 

Startgesprekken: 
In week 38 (19 t/m 23 sept) vinden de 
startgesprekken plaats. Voor de groepen 1 
t/m 7 zijn deze gesprekken alleen met ouders. 
De gesprekken van groep 8 doen we samen 
met ouders, kind en leerkracht. 
Via Social School ontvangt u hiervoor 
volgende week een uitnodiging. 

 

Oud papier: 
Ook dit schooljaar halen we weer oud papier 
op in de wijk van school. Elke 3e woensdag van 
de maand komen we vanaf 18.30 uur bij u 
door de straat. 
Heeft u interesse om de groep oud-papier 
vaders te komen versterken en/ of heeft u de 
beschikking over een vervoermiddel 
(aanhanger, grote bus, trekker, etc) waarmee 
we het papier kunnen verzamelen dan kunt u 
zich melden bij: Tom Schoppink (voorzitter) 
tom.schoppink@strukton.com of via de 
contactpersoon op school Robert Postel 
rpostel@skolo.nl   
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Spreekuur WIJZ/ GGD: 
OP maandag 19 september is er weer een 
inloopspreekuur op school.  
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, 
dan kunt u ’s ochtends vanaf 8 uur gewoon bij 
hen binnenlopen.  
 

Studiedagen: 
Denkt u aan de komende studiedagen? Op 5 
oktober en op 14 oktober hebben wij een 
studiedag en hebben alle kinderen vrij. 

 

Opgave Eerste heilige Communie 
schooljaar 2022-2023: 

Beste ouders/verzorgers, 

Als uw kind in groep vier zit, of hoger, kan het 
meedoen aan de voorbereiding op de Eerste 
Heilige Communie. De vieringen zullen 
plaatsvinden op zondagmorgen 11 juni 2023 
in twee gezinsvieringen om 9.30 en 11.30 uur 
in Losser voor kinderen uit Glanerbrug, 
Lonneker, Losser en Overdinkel. 

Voorbereiding begint eind november! 

De parochie verzorgt de voorbereiding. De 
kinderen beginnen eind november! Kinderen 
(én ouders) willen we meer bekend maken 
mét en nieuwsgierig maken náár de persoon 
van Jezus én het liturgisch jaar als 
inspiratiebron voor jouw eigen leven. Je wordt 
als ouder gevraagd mee te helpen bij kleine 
taken. We rekenen op enthousiasme en inzet 
van ieder die meedoet. Het samen optrekken 
en samen vieren kan zeker in deze tijd veel 
brengen! 

Startavond voor ouders en eerste bijeenkomst 
voor de kinderen 

De Startavond voor ouders vindt plaats op 
maandag 24 oktober van 20.00 tot 21.30 uur 
in de aula van KBS ‘de Wegwijzer’ te Losser. 
Van elke deelnemer wordt daar een ouder 
verwacht. De eerste bijeenkomsten voor 
kinderen én ouders samen vinden plaats op 
zaterdag 26 november tussen 14.45 en 17.30 
uur in de parochiezaal van de pastorie te 

Losser. Afhankelijk van het aantal deelnemers 
gaan we werken met één tot drie groepen. 

Opgave via onze website vóór 17 oktober. 

Wij verzoeken u uw dochter of zoon op te 
geven via 
https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-
communie.  Liefst vóór 17 oktober. Dan weten 
we waar we als organisatie aan toe zijn. We 
organiseren namelijk op basis van het aantal 
opgaves. Op 
https://www.mariavlucht.nl/eerste-heilige-
communie  vind je het programma. 

Met vriendelijke groet namens de werkgroep 
Eerste heilige Communie Maria Vlucht en 
pastor Frank de Heus, 

Alies te Riet, aliesteriet@outlook.com,  
tel: 06 123 96 771 

 
 

Bijlage: 
- extra brief over eerste communie 
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