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LET OP:  ONDERWIJSSTAKING!!! 
Op donderdag 5 oktober 2018 gaan vrijwel 
alle scholen staken.  
Zoals u heeft vernomen uit voorgaande 
informatie gaat ook onze school morgen dicht. 

PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

 
Oud Papier 
Voor dit schooljaar 2017-2018 halen we uw 

oud papier op elke 3de woensdag van de  
maand op. Het ophaalschema ziet er voor 
komend schooljaar als volgt uit: 

 18 oktober 

 15 november 

 20 december  

 17 januari 

 21 februari 

 21 maart 

 
 

 18 april 

 16 mei 

 20 juni 

 18 juli 
 

De oud papier groep kan nog nieuwe vaders 
gebruiken. Vaders die van gezelligheid houden 
en ook graag iets voor onze school willen 
betekenen.  
Nog belangrijker is het vervoer. We hebben 
vaders nodig die beschikken over een bedrijfs-
busje of een trekker en aanhanger. Heeft u 
interesse om mee te gaan met papier halen of 
heeft u de beschikking over een 
vervoersmiddel dat we mogen gebruiken (als 
u zelf geen tijd heeft) neem dan contact op 
met Peter Haarman  
(voorzitter; haarman80@gmail.com) 

Leerlingenpanel: 
Dinsdag 3 oktober kwam het gloednieuwe 
leerlingenpanel voor het eerst bij elkaar. 
Na een voorstellingsronde hebben we eerst 
maar eens een mooie foto gemaakt. 

 
Op de foto: 
Bovenste rij vlnr: Ties Heck (5), Lois Linn 
Reuvers (6a), Anouk Bruggeling (6b), Maud 
Luttikhuis (8), Jorren Segerink (7). 
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Voorste rij vlnr: Feliz Broekhuis (3), Melle 
Nijhuis (4), Quinn Weber (2), Ruben 
Koopmans (1).  

We hebben o.a. het gebruik van de 
materiaalbakken voor buitenspel besproken,  
de startweek geëvalueerd, waarbij er voor het 
team hele waardevolle tips op tafel kwamen 
en gepraat over Buddy (ons schoolaapje). 

Een aantal waardevolle tips waar we direct 
iets mee kunnen doen: 
- In de groepjes liever geen broertjes en zusjes bij 

elkaar, dat is vervelend 
- Samen naar de kerk is een leuk begin, maar 
in de kerk mag het dan wel iets vrolijker, 
bijvoorbeeld meer afwisseling en meer kinderen 
naar voren. 

 

Open huis muziekschool: 
“Kom naar het open huis van de muziekschool 
en maak kans op 2 maanden gratis les op een 
muziekinstrument naar keuze! 
Ga op ontdekking, stel je vraag, probeer 
instrumenten uit, of doe mee met een proefles 
dans of workshop BOOMWHACKERS” 

 

Muziekschool "De Sleutel",  
Diepenbrocklaan 41 Losser 
zaterdag 14 oktober van 10.00 tot 12.00 uur 
m.bauhuis@stichtingfundament.nl  
053-5381309 
 

Ontruiming: 
Deze maand vindt er in het kader van 
brandveiligheid een ontruimingsoefening 
plaats met beide scholen samen. 

 
Waarom lezen zo belangrijk is voor uw kind: 
In de bijlage vindt u tips voor lezen met uw 
kind. 

 

Inloop data GGD / CJG tot en met december: 

13-10 CJG 

3-11 GGD 

24-11 CJG 

15-12 GGD 

 
Feestelijke Thomasviering over St. Martinus: 
In de thomasviering op zaterdag 11 november 
19.00 uur in de H. Maria Geboortekerk is 
iedereen, jong en oud(er), van harte welkom 
om met heel veel lichtjes en lampionnen dit 
feest te beleven en te vieren. Het kinderkoor 
uit Overdinkel zal zeker ook het traditionele 
Sint Maartenlied zingen. We starten met het 
verhaal van St. Martinus. Dan volgt de “Heilige 
Chaos” met verschillende activiteiten voor 
iedereen met o.a. een stiltehoek, een 
powerpoint, een gesprek, lampionnen maken 
en de presentatie van een ‘Goed Doel’. Het 
karakteristieke grote kruis van de voormalige 
St. Martinuskerk aan de Kloppenstraat is dan 
inmiddels geplaatst in de H. Maria 
Geboortekerk en wordt feestelijk onthuld. Tot 
slot is er een rondgang met de lampionnen. 
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De kalender van oktober en november 
 
Woensdag  4 oktober   Start Kinderboekenweek 
Donderdag 5 oktober   Nationale onderwijsstaking, alle kinderen vrij 
Dinsdag 10 oktober   OR vergadering 
Woensdag 11 oktober  MR vergadering 
Vrijdag 13 oktober   Uitreiking verkeerslabel 
Maandag 16 oktober    Schoolfotograaf komt 
Dinsdag 17 oktober   Inloopkwartier voor ouders 
     GMR vergadering 
Woensdag 18 oktober  Oud papier 
Vrijdag 20 oktober    Voorleeswedstrijd 
Maandag 23 oktober   Herfstvakantie 
Maandag 30 oktober   We beginnen weer 
 
Woensdag 1 november  Hoofdluis controle 
Zaterdag 11 november  Thomas viering in de Maria geboortekerk (19.00 uur) 
Maandag 13 november  Oudergesprekken 
Dinsdag 14 november  Leerlingenpanel 
Woensdag 15 november  Oud papier 
Donderdag 16 november  Inloopkwartier ouders 
     Oudergesprekken 
Maandag 20 november  Zwemmen groep 5 
Woensdag 22 november  MR vergadering 
Dinsdag 28 november  GMR vergadering 
 
 
 
 
  
 
Voor alle overige data verwijzen we naar de website: www.kbsdeverrekijker.nl  
en het ouderportaal. 

http://www.kbsdeverrekijker.nl/

