Nieuwsbrief maart 2018
Voorjaarsmarkt
Op vrijdag 23 maart organiseren
we, in samenwerking met het
team en de ouderraad, op onze
school een voorjaarsmarkt.

Op vrijdag 23 maart zijn tussen 16.30 uur en 18.30 uur alle leerlingen, vaders en
moeders, opa’s en oma’s en alle andere belangstellenden van harte welkom op school.
Wat is er allemaal te doen?
De kinderen knutselen werkjes welke te koop zijn. Verder wordt er wat lekkers te eten
en drinken verkocht, kunnen de kinderen spelletjes doen en ook is er een loterij met
fijne, leuke en lekkere prijzen die beschikbaar zijn gesteld door onze lokale
ondernemers.
Dus kom vrijdag 23 maart a.s. naar onze school!

De opbrengst van de voorjaarsmarkt komt geheel ten goede aan de herinrichting van
ons schoolplein. Met de opbrengst van de voorjaarsmarkt willen we dit toestel kopen om
te plaatsen voor de school.

Speelplein
In de afgelopen periode hebben we met een aantal teamleden, leden van de ouderraad
en ook leerlingen een aantal ontwerpen voor ons schoolplein bekeken. Er is nu een
definitief speelpleinplan, dat voor het eind van dit schooljaar zal worden uitgevoerd.
Voor dit plan gebruiken we budget dat door de sponsorloop in november is ingezameld,
daarnaast is er een bijdrage vanuit de ouderraad, het schoolbudget en ook een subsidie
vanuit de gemeente. Tijdens de voorjaarsmarkt zal het plan gepresenteerd worden.
Pasen

Paaseieren zoeken
Op woensdag 21 maart gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 samen met de
paashaas paaseieren zoeken op het veldje naast de parkeerplaats van de sporthal.
Op donderdag 29 maart vieren we Witte Donderdag. Op deze dag verwachten we de
kinderen ’s morgens op de normale tijd op school.
Om 9.00 uur is er een Witte donderdagviering in de Maria Geboortekerk, waarbij we u
van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.
Er wordt rond de lunchpauze een broodmaaltijd verzorgd voor de kinderen.
De leerkrachten zullen op gepaste wijze aandacht schenken aan Witte Donderdag tijdens
de broodmaaltijd in de groep.
Uw kind hoeft dus alleen fruit en drinken mee te nemen voor de kleine pauze.
De kinderen gaan op de normale tijd naar huis.
Wij wensen u alvast fijne Paasdagen toe!

Culturele voorstellingen en projecten
Groep 1a, 1b en 2: voorstelling “Op Berenjacht”
Op maandag 5 maart gaan de leerlingen van de groepen 1a, 1b en 2 ’s morgens de
voorstelling ‘we gaan op berenjacht’ kijken in Enschede.
Groepen 5 en 6; wedstrijden Indian Dutch
De sportcommissie organiseert op dinsdag 20 maart het jaarlijks Indian Dutch toernooi
in de Fakkel. We willen de kinderen vragen op deze dag 's morgens de gymspullen mee
te nemen. We gaan lopend vanaf school naar sporthal de Fakkel.
Groep 6: bezoek steenfabriek
Op woensdag 28 maart gaan de leerlingen van groep 6 ’s morgens op bezoek naar de
steenfabriek. Ze maken kennis met en geven invulling aan het erfgoedproject ‘Het
Geheim van de Steenfabriek’.
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.
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 maart en april
Maandag 5 maart
Voorstelling “Op Berenjacht” voor groep 1a, 1b en 2
Dinsdag 6 maart
Vergadering OR om 20.00 uur
Woensdag 14 maart
Oud Papier
Dinsdag 20 maart
Indian Dutch voor groep 5 en 6
Vrijdag 23 maart
Voorjaarsmarkt op De Martinus, 16.30 uur tot 18.30 uur
opbrengst voor het speelplein van onze school

Maandag 2 april
Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
Donderdag 5 april
Theoretisch verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7
Maandag 9 april
Vergadering MR om 19.00 uur
Dinsdag 17 april, woensdag 18 april en donderdag 19 april
eindtoets voor de leerlingen van groep 8
Vrijdag 20 april
Koningsspelen voor alle leerlingen
Groepen 1 en 2: 8.30 – 12.00 uur
Groepen 3 t/m 8: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag 25 april
Schoolvoetbaltoernooi gemeente Losser (voor de leerlingen van groep 8)
Vrijdag 27 april
Koningsdag, alle leerlingen vrij
Maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei
Meivakantie, alle leerlingen vrij

