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Langzaam maar zeker krijgen we de zon iets 
vaker te zien. Voor komend weekend worden 
zelfs temperaturen van 20 graden of hoger 
verwacht. In dat geval kunnen we met z’n 
allen lekker naar buiten. Mocht het weer 
tegenvallen kunt u altijd deze nieuwsbrief nog 
een keer extra lezen. 

PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

Respectweek: 
In de week van 14 t/m 18 mei houden we op 
school de respectweek. Naast de “gewone” 
lessen vinden er in deze week elke dag andere 
activiteiten plaats. De exacte invulling van het 
programma ziet u t.z.t. 
Doel van de respectweek: 
* De waarden respect en zorgzaamheid in de 
belangstelling zetten, respect uitdragen en in 
aanraking komen met andere mensen op een 
respectvolle manier. 
* Maatschappelijke betrokkenheid van 
kinderen stimuleren. 
* Kinderen en hun talenten aanspreken. 
* Gedragsverwachtingen rond de waarden 
respect en zorgzaamheid herhalen 

* Veiligheidslessen PBS herhalen, respect 
uitdragen en op een respectvolle manier in 
aanraking komen met andere mensen. 
 
Flashmob: 
Alle basisschoolleerlingen in Losser laten van 
zich horen op woensdag 11 april aanstaande! 
Op woensdag 11 april om 9.00 uur vindt er 
een geregisseerde flashmob plaats voor het 
nieuwe Kulturhus in Losser. Ongeveer 600 
kinderen laten horen wat zij hebben geleerd 
tijdens de muzieklessen op de basisschool. Zij 
doen dit onder begeleiding van docenten 
muziekonderwijs van stichting Fundament. 
In de bijlage vindt u meer informatie hierover. 

 

Oud Papier: 
In schooljaar 2017-2018 halen we uw oud 
papier op elke 3de woensdag van de 
maand op. Het ophaalschema ziet er voor 
de rest van het schooljaar als volgt uit: 

 18 april 

 16 mei 

 20 juni 

 18 juli 
De oud papier groep kan nog nieuwe vaders 
gebruiken. Iets voor u? 
Neem dan contact op met Peter Haarman  
(voorzitter; haarman80@gmail.com) 

 
Koningsspelen: 
Op vrijdag 20 april vinden dit jaar in heel 
Nederland de koningsspelen plaats. Wij doen 
hier, net als voorgaande jaren, weer samen 
met de Imenhof aan mee. 
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben 
hun activiteiten in en rond de school, de 
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kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben hun 
activiteiten op en rond de accommodatie van 
KVV en Iphitos. De groepen 3 t/m 8 komen 
dan ook NIET op school deze dag. 
De groepen 1 en 2 starten om 8.45 uur en zijn 
om 12.00 uur klaar.  
De groepen 3 t/m 8 starten om 9.00 uur en 
zijn om 13.00 uur klaar. 
Voor deze dag hebben we nog erg veel hulp 
nodig voor de groepen 3 t/m 8. Zonder uw 
hulp is het voor ons onmogelijk om deze dag 
te organiseren. Indien u ons kunt komen 
helpen geef dit dan a.u.b. aan via mail bij 
rpostel@skolo.nl (gr 3 t/m 8) 
De ouders die zich al hebben aangemeld 
(waarvoor dank) en ouders die zich nu gaan 
aanmelden krijgen, zodra de organisatie rond 
is, alle benodigde informatie over deze dag. 
 

Eerste Communie: 
Op zondag 3 juni 11.30 uur vindt vervolgens 
de viering van de Eerste Communie plaats. 
In de bijlage vindt u meer informatie over het 
goede doel wat dit jaar gekoppeld wordt aan 
het feest van de Eerste communie. 

 
 
Vakantierooster schooljaar 2018-2019: 

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie 18-02-2019 t/m 22-02-2019 

Carnaval 04-03-2019 t/m 5-03-2019 

Pasen 22-04-2019 

Meivakantie 22-04-2019 t/m 03-05-2019 

Hemelvaart 
Pinksteren 

30-05-2019 t/m 31-05- 2019 
10-06-2019 

Zomervakantie 15-07-2019 t/m 23-08-2019 

 

Veiligheidsmonitor: 
Wij doen mee aan een landelijk onderzoek. 
Onze school wordt geanalyseerd op 
verschillende manieren. Er zal worden 
bekeken in hoeverre PBS een positieve invloed 
heeft op het schoolklimaat. 
Eén van de onderdelen is het invullen van de 
veiligheidsmonitor door leerkrachten, 
leerlingen en ouders. 
U ontvangt hierover binnenkort een bericht. 
Het is een digitaal formulier. We verzoeken u 
allen deze lijst in te vullen. Hoe groter de 
groep respondenten is hoe betrouwbaarder 
de uitslag en hoe beter de getallen kunnen 
worden geïnterpreteerd.   
 
Met de Veiligheidsmonitor krijgen wij een 
gereedschap in handen waarmee we de 
sociale veiligheid van onze school periodiek in 
kaart kunnen brengen. Naast dat we verplicht 
zijn de sociale veiligheid te monitoren, blijven 
we op de hoogte van wat er leeft onder de 
ouders, leerlingen en het personeel op het 
gebied van pesten en geweld. Op basis van de 
verzamelde gegevens ontvangen wij een 
rapportage. Daarmee kunnen we de risico’s 
voor onze school in kaart brengen en indien 
gewenst gerichte acties ondernemen.   
Met deze meting zien we waar we nu staan. 
En met de invoering van PBS kunnen we op 
termijn bepalen wat de effecten daarvan 
zijn.    
Vorige jaar hebben we de monitor ook 
afgenomen. We zullen dan ook de resultaten 
met elkaar vergelijken en de resultaten met u 
delen.   

Deze week ontvangt u (of heeft u via de mail 
al ontvangen) een verzoek om de 
veiligheidsmonitor in te vullen. Uw mening is 
voor ons erg belangrijk. U heeft dan tot 30 
april de tijd om de monitor  in te vullen.
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De kalender van april en mei 
 
Maandag 2 april   2e paasdag, vrij. 
Donderdag 5 april   Theorie Verkeersexamen 
Maandag 9 april   Directie afwezig i.v.m. opleiding 
Dinsdag 10 april   Directie afwezig i.v.m. opleiding 
Woensdag 11 april   MR vergadering 
Dinsdag 17 april   Cito Eindtoets groep 8 
     GMR vergadering 
Woensdag 18 april   Cito Eindtoets groep 8 
     Oud papier 
Donderdag 19 april   Cito Eindtoets groep 8 
Vrijdag 20 april   Koningsspelen 
Dinsdag 24 april   Leerlingenpanel 
Woensdag 25 april   Inloopkwartier ouders 
     Schoolvoetbal toernooi 
Vrijdag 27 april   Koningsdag, alle kinderen vrijdag 
 
 
30 april t/m 11 mei   Meivakantie 
10 en 11 mei    Hemelvaart (valt in de meivakantie) 
14 mei t/m 18 mei   Respectweek 
Dinsdag 15 mei   Ouderraad 
Woensdag 16 mei   Oud papier 
Donderdag 17 mei   Sirkelslag 
Maandag 21 mei   Pinksteren 
Woensdag 23 mei   Hoofdluiscontrole 

MR vergadering 
Donderdag 24 mei    Inloopkwartier ouders 
     PBS ouderavond 
Dinsdag 29 mei   GMR vergadering 
     Leerlingen Panel 
 
 
 
Donderdag 24 mei   Zet in uw agenda….. 

Algemene PBS ouderavond voor alle ouders 
 
 
Voor alle overige data verwijzen we naar de website: www.kbsdeverrekijker.nl  
en het ouderportaal. 
 
 

http://www.kbsdeverrekijker.nl/

