
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief juli 2018 
 

Groepsverdeling en groepsbezetting 

In de afgelopen weken hebben we besproken hoe de groepen voor volgend schooljaar 

worden ingedeeld.  
 

Hieronder een overzicht van de groepen met de leerkrachten voor het komende 
schooljaar.   

 

 

Een overzicht van de groepen met hun leerkrachten: 

Groep            Leerkracht(en) 

Groep 1a:              Jorieke Loohuis: ma, di 

                            Nancy Roozeboom: wo, do 

Groep 1b:             tot januari:  

                           Merlin Asbroek: ma t/m do tot januari 

                            vanaf januari: 

                             Merlin Asbroek: ma t/m wo 

                             Laura Nolten: do 

Groep 2:    Marloes Engbers ma t/m vrmo             

Groep 3:            Anne Marie Bolscher: ma-do-vr  

                         Monique Keur : di-wo 

Groep 4:                 Bart: ma t/m wo 

                              Simone Hilberink: do-vr 

Groep 5:     Dagmar Stamborg ma t/m vr 

Groep 6:           Ria Tuinstra: ma t/m vr en 

                              Suzanne Gijsberts ma t/m vr 

Groep 7:     Marvin Klunder ma t/m vr   

Groep 8:   Kerensa Grunder ma t/m vr 

 

vakleerkracht gym: Rens van Benthem di en wo 

ondersteuning:       Aniek Wigger, Jet Oonk en Gabriëlle Bolscher 

conciërge:              Hans Bauma en Ben Herink 

directie:                 Léon Poorthuis en Ansjelien Steffens 

leerlingenzorg:       Ansjelien Steffens en Aniek Wigger           

 

Over de invulling en de hoeveelheid uren ondersteuning in de groepen wordt u nader 

geïnformeerd tijdens de algemene informatieavond in september. 

 

De ouders van de leerlingen die na de zomervakantie tm december starten, ontvangen 

komende week informatie over het plannen van de wenmomenten en het 

intakegesprek.  

 

 

 

 

 



 

Nieuwe leerkrachten 

We zijn verheugd u te kunnen melden dat Marloes Engbers ons team komen 

versterken. Marloes woont in Boekelo en is 28 jaar oud. Ze zal volgend jaar alle dagen 

lesgeven in groep 2. Verderop in de nieuwsbrief stelt Marloes zich aan u voor. 

 

 

Afsluitviering  

Op maandag 16 juli is er ’s morgens in de Maria Geboortekerk een viering ter afsluiting 

van het schooljaar. We willen alle ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden 

van harte uitnodigen om deze viering bij te wonen. De viering start om 9.00 uur. 

 

 

afscheid juf Erna Verheijen 

Juf Erna neemt op woensdag 11 juli afscheid, ze gaat van haar welverdiende pré-

pensioen genieten.  

We organiseren een leuke afscheidsdag voor juf Erna.  ’s Morgens zullen we haar 

feestelijk onthalen, waarna er voor alle leerlingen workshops zijn georganiseerd 

waarbij de kinderen allemaal een bijdrage maken voor een high-tea. De kinderen 

hoeven op deze dag geen tussendoortje mee te nemen voor in de pauze.  

Rond 11.00 uur is er een high-tea met alle leerlingen en juf Erna. Tussen 12.00 uur en 

12.30 uur is er ook voor alle ouder(s), oud-leerlingen en andere belangstellenden de 

mogelijkheid om afscheid te nemen van juf Erna. We nodigen u hiervoor van harte uit! 

 

Cadeau juf Erna 

We willen namens alle leerlingen graag een mooi cadeau aanbieden.  

 

 De leerlingen van groep 1a, 1b en groep 3 t/m 8 vragen we om op vrijdag 29 

juni of maandag 2 juli 1 euro in te leveren bij juf Ansjelien of meneer Léon. 

Met deze bijdrage zal er door de Ouderraad een cadeau namens de kinderen 

gekocht worden .  

 

 De leerlingen van groep 2 vragen we om zelf een klein cadeautje te kopen en 

mee te nemen op maandag 9 juli. Zij kunnen dit cadeautje geven aan juf 

Laura Nolten. Zij zal al deze cadeautjes verzamelen en zorgen dat deze 

cadeautjes op een leuke manier worden aangeboden. 

 

 

Hulp voor ophalen oud papier gevraagd 

Aangezien er aan het eind van het schooljaar meerdere mannen stoppen met oud 

papier halen, vraagt de oud-papier-groep hulp bij het halen van het oud papier. Iedere 

maand wordt er in de wijk Voswinkel oud papier opgehaald, op woensdagavond van 

18.30 tot ongeveer 19.45 uur. 

Aanmelden kan via oud.papier.de.martinus@gmail.com 
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Afscheid groep 8 

Dinsdagavond 17 juli begint op 18.30 uur de afscheidsavond voor groep 8. Het 

hoogtepunt van deze avond is natuurlijk de musical “Bende op de camping”.  

Ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s van de kinderen uit groep 8 zijn van harte 

uitgenodigd op deze avond. Ze ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging. 

Iedereen heeft de afgelopen weken hard gewerkt: teksten leren, dansjes oefenen en 

decors maken. We zijn benieuwd!  

De kinderen uit groep 1, 2 en 3 zullen dinsdag 17 juli ’s morgens de musical bekijken. 

Voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 7 voert groep 8 ’s middags de musical op. 

 

We wensen alle jongens en meisjes van groep 8 zowel in het voortgezet onderwijs als 

in hun verdere schoolloopbaan veel succes:  

Jongens en meisjes van groep 8, 

We hopen dat jullie een fijne tijd hebben gehad op onze school en vinden het leuk om 

jullie nog een keer terug te zien en te horen hoe het met jullie gaat. Tijdens de 

afscheidsavond nemen we van ieder van jullie apart afscheid. 

 

 

Even voorstellen: 

Graag zou ik mij even willen voorstellen. 

Mijn naam is Marloes Engbers, 28 jaar en woon in Boekelo.  

Mijn hobby is volleyballen en ik houd van wandelen. 

Op dit moment ben ik de Master Educational Needs (EN) aan het afronden en hoop ik 

binnenkort mijn diploma als gedragsspecialist te ontvangen.    

Ik ben al een aantal jaar werkzaam binnen de Stichting Katholiek Onderwijs Losser en 

Overdinkel.  

Mijn gezicht zullen jullie misschien het afgelopen jaar al wel eens gezien hebben. Ik 

ben namelijk een aantal maandagen werkzaam geweest in groep 3.  

Vanaf volgend schooljaar ben ik alle dagen te vinden op de Martinus als 

groepsleerkracht in groep 2.  

Ik kijk ernaar uit om volgend schooljaar aan de slag te gaan op de Martinus. Ik hoop 

dat we er samen een fijn en leerzaam jaar van gaan maken, maar als eerste wens ik 

jullie alvast een fijne vakantie.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Laatste schooldag en start nieuwe schooljaar 

De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 2 t/m 7 is vrijdag 20 juli. 

Om 12.00 uur willen we dan samen met alle kinderen en ouders op het schoolplein het 

schooljaar afsluiten. Tussen 11.30 uur en 12.00 uur verzamelen de kinderen en 

leerkrachten op het schoolplein. Ook de kinderen van de groepen 1 en 8 nodigen we 

natuurlijk ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. We vinden het ook leuk als u 

als ouders aanwezig bent. Vanaf 11.30 uur staat er koffie en thee klaar! 

Op dat moment zullen we ook het nieuwe schoolplein openen. 

  

We verwachten alle leerlingen op maandag 3 september weer op school. 

 

n.b. De leerlingen van groep 8 hebben op woensdag 18 juli de laatste schooldag, de 

leerlingen van groep 1 op donderdag 19 juli. 

 

 

Datum Eerste H. Communie 

De datum voor de viering van de Eerste H. Communie is bekend: zondag 12 mei 2019. 

 

Vormselproject voortaan om het jaar                                                                                    

Met ingang van komend schooljaar zal het Vormselproject eens in de twee jaar gaan 

plaatsvinden voor tieners van groep 8 en de brugklas samen. Het ene jaar zal het 

Vormsel plaatsvinden in de Franciscus- en Jacobusparochie (2019), het andere jaar in 

Maria Vlucht (2020). Reden hiervoor is dat het pastoraal team per 1 april van dit jaar 

met 0,7 fte gekrompen is. De oude manier van werken is daardoor niet meer in stand 

te houden. Daarbij kiest het team er samen met de werkgroep voor het project liever 

in de parochie te houden, dan ouders en kinderen te vragen elk jaar centraal in 

Zuidoost Twente in Enschede samen te komen. Overwogen is ook het Vormsel en de 

voorbereiding als in de protestantse traditie (belijdenis) of in het bisdom Groningen op 

latere leeftijd te laten plaatsvinden. Daar is veel voor te zeggen, omdat 

jongvolwassenen dan al dan niet een bewustere keuze voor kerk en geloof kunnen 

maken. Echter aan het begin van de puberteit markeert het ritueel van het Vormsel 

een mooi overgangsmoment en het begin van een nieuwe levensfase. Praktisch gezien 

zullen we zo meer kinderen nog mooie ervaringen en kennis van geloof kunnen 

meegeven. 

De werving voor de voorbereiding op de eerstvolgende Vormselviering in Maria Vlucht 

zal in het voorjaar van 2019 plaatsvinden. Voor de zomervakantie van 2019 zullen we 

met kinderen en ouders een eerste dag samenkomen om elkaar beter te leren kennen 

om als groep met elkaar op te kunnen trekken. 

 

Pastoraal werker Frank de Heus 

 

 

Wereldkampioenschappen Steppen en Beachgames 

In het weekend van 21/22 juli vindt in het centrum van Losser de 

Wereldkampioenschappen Steppen plaats. 

Tezamen met deze wereldkampioenschappen wordt op zondagmiddag 22 juli een 

beachhandbal clinic en een demonstratiewedstrijd georganiseerd door 

handbalvereniging Combinatie ’64. Deze clinic is gericht op de meisjes en jongens in 

de groepen 7/8 van de basisscholen. 

Als bijlage sturen we een flyer mee met informatie over dit evenement. 

 

 

 

 

 



 

Data / activiteiten in juli 

 

Maandag 2 juli 

Inleveren rapportmap op school  

Informatieavond Voortgezet Onderwijs voor de ouder(s)/verzorger(s) van groep 7 om 

20.00 uur 

 

Dinsdag 3 juli 

Vergadering GMR om 20.00 uur 

 

Donderdag 5 juli 

Schoolreis voor groep 1 t/m 7 

 

Vrijdag 6 juli  

Leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn ’s middags vrij (studiemiddag team) 

 

Maandag 9 juli 

Inleveren schoolshirt 

 

Dinsdag 10 juli 

Rapport 2 gaat mee naar huis  

 

Woensdag 11 juli  

Oud Papier 

 

Woensdag 11 juli en donderdag 12 juli 

Groep 1 t/m 6: Gesprekken n.a.v. rapport 2 

Groep 7: Gesprekken n.a.v. rapport 2 en voorlopig advies voortgezet onderwijs  

 

Maandag 16 juli 

Afsluitviering om 9.00 uur in de H. Maria Geboortekerk 

 

Dinsdag 17 juli 

Afscheidsavond groep 8 

 

Vrijdag 20 juli  

Laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij!  

 

 

Data en kalender nieuwe schooljaar 

Hieronder vast enkele data om op de kalender te vermelden voor het begin van het 

nieuwe schooljaar. 

 

Maandag 3 september:   

Eerste schooldag  

 

Woensdag 5 september t/m vrijdag 7 september: 

Kampdagen groep 8 (ouders van de leerlingen ontvangen hierover informatie in de 

laatste schoolweek van dit schooljaar) 

 

Maandag 10 september: 

Algemene informatieavond voor de ouders van alle leerlingen om 19.00 uur 

 

Maandag 17 september: 

Openingsviering in de H. Maria Geboortekerk om 9.00 uur 

 



 

Dinsdag 18 september en woensdag 19 september: 

Startgesprekken 

 

Uiterlijk 1 september zijn alle data voor volgend schooljaar die van u van belang zijn in 

het ouderportaal zichtbaar. 

 

 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie! 

 

 

 


