
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief februari 2018 
 

Carnaval 

 

Vrijdag 9 februari vieren we carnaval op 

school. 

De schooltijden zijn voor alle kinderen op 

deze feestelijke dag aangepast: groep 1 

t/m 8 komen van 8.30 uur tot 13.00 uur 

op school. Er zal om 12.00 uur geen 

lunchpauze zijn, na 13.00 uur kan er thuis 

geluncht worden.  
De ouderraad trakteert iedereen ook nog op 

een versnapering. Deze dag hoef je geen eten en drinken mee te nemen.  

 

Uiteraard is er ook weer de Martinus got Talent! De kinderen hebben zich hiervoor 

al op kunnen geven. We gaan er een mooi feestje van maken! Trek je gaafste 

carnavalskleding aan! De gehele dag zal de Prins(es) en Adjudant(e) uit groep 8, 

samen met het Keizerskroontje en de Adjudant(e) uit groep 4 in de polonaise voorop 

lopen. Binnenkort zal het verkiezingsspektakel plaatsvinden.  

 

We vragen wel vriendelijk om geen spuitbussen en/of confetti mee te nemen naar 

school. 

 

 

Rapport en gesprekken 

In de komende weken ontvangen alle leerlingen het eerste rapport. We verwachten dat 

de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 aanwezig zijn bij de gesprekken. 

Tijdens de gesprekken zal de leerkracht o.a. de resultaten van de cito-toetsen 

bespreken. Tijdens de gesprekken van de leerlingen van groep 8 wordt tevens het 

schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven. 

 

Op dinsdag 20 februari krijgen de kinderen het eerste rapport van dit schooljaar mee 

naar huis. We vragen alle kinderen om vóór 9 februari de rapportmap in een plastic tas 

mee nemen naar school.  

De oudergesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 21 februari en donderdag 22 

februari. De uitnodigingen voor de gesprekken ontvangt u via mail op maandag 5 

februari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Culturele voorstellingen en projecten 
 

'Duik er eens in' voor groep 5 en 6  

In deze weken wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de Zwemclub 

Losser, aan de leerlingen van de groepen 5 en 6 een tweede zwemactiviteit aangeboden. 

Tijdens deze ochtend maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten. Op 

maandag 29 januari hebben de kinderen van groep 5 aan de zwemactiviteit 

deelgenomen.    

 

Maandag 5 februari: groep 6  

We vragen de kinderen van groep 6 om op maandag 5 februari op de fiets met 

zwemspullen tussen 8.20 uur en 8.30 uur aanwezig te zijn bij het zwembad! Vanaf het 

zwembad gaan we dan met de kinderen na de activiteit weer richting school. 
 

Tennislessen voor groep 2 en groep 4 

In de komende periode worden er twee tennislessen gegeven in groep 2 en groep 4.  

De tennislessen in groep 4 worden op donderdagmorgen 22 februari en 8 maart 

gegeven. We vragen de kinderen op die dagen de gymspullen mee te nemen naar 

school. 

De tennislessen van groep 2 worden gegeven op woensdag 31 januari en woensdag 7 

februari in de speelzaal van onze school. 
 

Bank voor de klas voor groep 6, 7 en 8 

Op maandag 12 maart doen groep 6, 7 en 8 doen mee aan 'bank voor de klas'. Er wordt 

een gastles gegeven in deze groepen. Doel van deze gastles is  samenwerking is om 

kinderen financieel bewust te maken om kinderen in het basisonderwijs vroeg 'geldwijs' 

te maken. 

 

 

Vastenaktie 2018 

Ook dit jaar willen wij als school ons tijdens de vastentijd weer inzetten voor mensen, 

die het niet zo goed getroffen hebben als wij. De vastentijd is het moment om stil te 

staan bij de ongelijke verdeling van welvaart in de wereld.  

Dit jaar komen we in actie voor de meest zwakke kinderen in Zambia. We gaan ons 

inzetten voor dagopvang Sunsuntila waar weeskinderen worden opgevangen en de 

Victor Braun School, voor gehandicapte kinderen. De scholen hebben grote behoefte aan 

leermiddelen zoals boeken en rekenmachines maar ook aan speelmaterialen. De Victor 

Braunschool heeft daarnaast ook speciale materialen nodig zoals een hometrainer en 

looprekken voor de lichamelijk gehandicapte kinderen.  

Op 15 februari organiseren we een musical voor de hele school met het thema 

‘Spector-het beste zit van binnen’ 

In de musical wordt aandacht geschonken aan een dag uit het leven te zien van 

Emeldah. Zij woont in de sloppenwijk Zambia Compound in het uiterste noorden van 

Zambia. Ze neemt ons mee naar haar huis, haar school èn naar het weeshuis Sunsuntila 

waar ze dagelijks een maaltijd krijgt en eventueel hulp bij haar schoolwerk. 

De kinderen krijgen dit jaar een vastendoosje van de MOV-groep Losser maar 

verzamelen zelf het geld in een envelop of bakje. Het doosje mogen ze inleveren bij 

hun leerkracht. 

Misschien kunt u uw kind hierbij helpen, bijvoorbeeld door hem of haar een klusje te 

laten doen om wat geld te verdienen, of door als gezin mee te sparen.  

Het geld moet uiterlijk maandag 26 maart weer worden ingeleverd op school. Wij 

zorgen dat het geld op de juiste plek komt.  

We wensen u een goede vastentijd toe.  

 

 

 



 

Data en kalender februari en maart 

 

Maandag 5 februari: 

Zwemactiviteit voor groep 6 

 

Woensdag 7 februari: 

Tennisles voor groep 2 

 

Vrijdag 9 februari: 

Carnaval voor alle leerlingen, 8.30 – 13.00 uur 

 

Maandag 12 februari en dinsdag 13 februari: 

Carnaval, alle leerlingen vrij 

 

Woensdag 14 februari: 

Oud Papier 

 

Donderdag 15 februari: 

Musical voor alle leerlingen 

 

Dinsdag 20 februari: 

Leerlingen groep 1 t/m 8 krijgen rapport mee 

 

Woensdag 21 februari en donderdag 22 februari: 

Gesprekken ouders groep 1 t/m 5 

Gesprekken leerlingen en ouders groep 6 t/m 8 

 

Donderdag 22 februari: 

Tennisles voor groep 4 

 

Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: 

Voorjaarsvakantie, alle leerlingen vrij 

 

Dinsdag 6 maart: 

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur 

 

Donderdag 8 maart: 

Tennisles voor groep 4 

 

Maandag 12 maart: 

Bank in de klas voor groep 6, 7 en 8 

 

Woensdag 14 maart: 

Oud Papier 

 

Dinsdag 20 maart: 

Indian Dutch voor groep 5 en 6 

 

 

 

 

 

 

 

 


