
 

 
 
 

  

Nieuwsbrief november 2017 
 
Schoolnaamfeest 
Op donderdag 9 november vieren we het schoolnaamfeest. Hieronder vindt u informatie 
over de activiteiten die op deze dag zullen plaatsvinden. We willen u hierbij van harte 
uitnodigen!  
 
Viering 
In de Maria Geboortekerk is 's morgens om 9.00 uur een viering. Op school gaan we na 
de viering de fruitpauze gebruiken. Uw kind kan dan gewoon zijn/haar fruit meenemen 
Wel gaan we deze op een andere manier gebruiken. 
 
De sponsorloop  
De sponsorloop wordt om 16.45 uur aan de Keizerskroon gehouden (rondom school). 
We verwachten alle kinderen vanaf 16.30 uur op school. Wij vinden het erg leuk 
wanneer u de kinderen kunt komen aanmoedigen. 
De opbrengst van deze sponsorloop zal ten goede komen aan de herinrichting van ons 
speelplein. Na de sponsorloop staat voor de kinderen iets te drinken klaar bij de eigen 
leerkracht. Op donderdag 9 november zal in school een impressie van de aanpassingen 
te zien zijn.  
 
Viering op school 
Aansluitend aan de sponsorloop (van 16.45 uur tot 17.15 uur) nodigen we alle 
leerlingen, ouders en belangstellenden van 17.15 uur tot 18.00 uur uit om het 
schoolnaamfeest met ons te vieren. 
De school is dan open voor ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s etc. De opbrengst 
van de verkoop van koffie, thee en cake is voor activiteiten van groep 8 zoals het kamp. 
 
Wij hopen, net zoals voorgaande jaren, op veel bezoekers.  
 
 
Inleveren geld van de sponsorloop voor het goede doel 
We vragen alle leerlingen om het geld van de sponsorloop in te leveren vóór vrijdag 17 
november bij de leerkracht. Graag dan het formulier en het geld samen in één 
enveloppe.   
Het geld zal gebruikt worden voor het schoolplein van onze school. 
 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
We willen vragen om kinderen, die voor 1 oktober 2018 4 jaar worden, aan te melden. 
Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school 
willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken.  
 
 
 
 
 



 
Culturele voorstellingen en projecten 
 
Theatervoorstelling voor groep 3 en 4 
Op woensdag 1 november zullen de leerlingen van groep 3 en 4 gaan kijken naar de 
theatervoorstelling ‘Tjerk wordt een berk’ van Reuring theater. De voorstelling wordt 
gegeven in onze speelzaal. 
 
Dansvoorstelling voor groep 5 en 6 
Op maandag 6 november zullen de leerlingen van groep 5 en 6 gaan kijken naar de 
dansvoorstelling ‘Dansparels’ van Project Sally uit Maastricht. De voorstelling wordt 
gegeven in de speelzaal van basisschool De Saller. 
 
Orkest van dichtbij voor groep 7 en 8 
Op dinsdag 31 oktober gaan de leerlingen naar het Muziekcentrum in Enschede. Ze 
mogen een kijkje nemen achter de schermen, het orkest van dichtbij ervaren en zelf 
instrumenten proberen. 
 
'Duik er eens in' voor groep 5 en 6 
Op maandag 13 november wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de 
Zwemclub Losser, aan de leerlingen van groep 5 en 6 een zwemactiviteit aangeboden. 
Tijdens deze activiteit maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten.   
We vragen de kinderen van groep 5 om die dag om 8.30 uur op de fiets bij het 
zwembad te komen en daarbij de zwemspullen mee te nemen. De kinderen van groep 6 
vragen we deze dag op de fiets naar school te komen en de zwemspullen mee te 
nemen!  
 
Schoolschaatsen groep 6 en 7 
Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 
6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen.    
Data waarop deze leerlingen gaan schaatsen: dinsdag 31 oktober en dinsdag 7, 14 en 
21 november. Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen 
te dragen. Via de leerkrachten hebben alle ouders nadere informatie ontvangen over de 
organisatie rondom het schoolschaatsen. 
De lessen worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Losser en door 
de Ouderraad (strooizoutactie) 
 
Praktisch verkeersexamen groep 7 
De leerlingen van groep 7 zullen op woensdag 16 mei 2018 deelnemen aan het praktisch 
verkeersexamen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
St. Martinus in Losser. 
Wij kennen hem ook als Sint Maarten. En als je bv. Maartje, Martijn, Martine, of Mart 
heet heb je net als Sint Maarten extra feest op 11 november. Alle andere mensen 
mogen natuurlijk ook feestvieren! Op deze dag mag je met een lampion langs de huizen 
gaan en een liedje zingen en krijg je iets lekkers. Je hoopt dat de mensen net zo aardig 
zijn als Sint Maarten en zomaar wat geven.  
Martinus stierf in het jaar 397 en werd heilig verklaard en als voorbeeld gesteld aan alle 

christenen.  
De oudste kerk in Losser was de St. Martinuskerk, waarvan de “Oude Toren ” nog over 
is. Zelfs in de ramen van de H. Maria Geboortekerk vind je het verhaal van St. Martinus. 
Later is de ‘nieuwe kerk’ opnieuw naar St. Martinus genoemd.  

 
Thomas en co.  
 
 
Data en kalender november en december 
 
Dinsdag 31 oktober: 
Schoolschaatsen voor groep 6 en 7 
Orkest van dichtbij voor groep 7 en 8 
 
Woensdag 1 november 
Groep 7 en 8 tot 14.30 uur naar school 
 
Maandag 6 november 
Voorstelling Dansparels voor groep 5 en 6 
Informatieavond Carmel voor de ouders van groep 8 om 19.30 uur 
 
Dinsdag 7 november 
Schoolschaatsen voor groep 6 en 7 
Vergadering OR om 20.00 uur 
 
Woensdag 8 november 
Oud Papier 
 
 
 



 
Donderdag 9 november 
Schoolnaamfeest 
 
Vrijdag 10 november 
Groep 2 t/m 4 vrij 
Voorleeswedstrijd De Martinus 
 
Maandag 13 november 
10-minutengesprekken 
 
Maandag 13 november 
‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6 
 
Dinsdag 14 november 
Schoolschaatsen voor groep 6 en 7 
10-minutengesprekken 
 
Maandag 20 november  
Vergadering MR om 19.00 uur 
 
Dinsdag 21 november 
Schoolschaatsen voor groep 6 en 7 
 
Donderdag 23 november 
Leerlingen van groep 8 bezoeken AOC in Enschede 
 
Dinsdag 28 november 
Vergadering GMR om 20.00 uur 
 
Dinsdag 5 december: 
Viering Sinterklaas 
 
Woensdag 6 december 
Alle leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn vrij. 
 
Woensdag 13 december: 
Oud Papier 
 
Donderdag 21 december: 
Kerstviering in de kerk en kerstbuffet op school (17.00 – 19.00 uur) 
 
Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari: 
Kerstvakantie 
 
Dinsdag 27 december en woensdag 28 december: 
Kersthandbaltoernooi voor groep 8 
 
 
 
 
 
 
 

 


