
 
 

Nieuwsbrief november 2020 
 

Door de regering zijn de maatregelen rondom het Coronavirus weer verscherpt en zijn 

er nieuwe voorwaarden gesteld. Hierbij sturen we de aanpassingen voor de organisatie 

van het onderwijs op onze school.  

Vanaf 1 november: 

• willen we dringend vragen om, wanneer u de school binnen gaat, een 

mondkapje te dragen bij het verplaatsen in de school,  

    

• annuleren we groepsactiviteiten waarbij meerdere extra personen aanwezig 

moeten zijn, 

 

• bespreken we op welke wijze we de geplande schoolactiviteiten zo kunnen 

aanpassen dat we ze zoveel mogelijk doorgang kunnen laten vinden. 
 

In de nieuwsbrieven zullen we laten weten op welke wijze we invulling geven aan de 

schoolactiviteiten in de komende periode.  

 

 

Vertrek Ansjelien Steffens 

Helaas moeten we meedelen dat Ansjelien Steffens, adjunct-directeur en Intern 

Begeleider, De Martinus zal verlaten. Ze heeft een nieuwe baan. Vanaf 1 januari 2021 

zal ze aan de slag gaan als afdelingsdirecteur bij de Prof. Huizingschool in Enschede. 

Dit is een school voor kinderen met gehoor- en taalproblemen. Ansjelien heeft 26 jaar 

als leerkracht, Intern Begeleider en adjunct-directeur gewerkt op De Martinus. We 

wensen haar veel succes in Enschede en zullen natuurlijk op passende wijze afscheid 

nemen van haar.   

 

 

Oudergesprekken 

Als leerkrachten stellen wij het op prijs een goed contact met u te onderhouden over 

de vorderingen van uw kind(eren). Daartoe zijn oudergesprekken gereserveerd op 

maandag 2 november, dinsdag 3 november, woensdag 4 november en donderdag 5 

november. 

I.v.m. de Corona-maatregelen kunnen we helaas niet alle gesprekken ‘live’ voeren op 

school. We hebben besloten de gesprekken digitaal, via ‘teams’, te voeren. Bij de 

gesprekken van groep 5 t/m 8 willen we graag dat ook de leerlingen aansluiten. We 

denken dat dit een goed alternatief is die passend is bij de huidige situatie. 

Alle ouders hebben een uitnodiging ontvangen om het gesprek/de gesprekken te 

plannen.  

Natuurlijk hadden we liever deze gesprekken ‘live’ gevoerd, maar op deze wijze 

kunnen de maatregelen uitvoeren én de gesprekken toch laten doorgaan. 

 

 

 



 

Schoolreis 

Er zijn vragen gekomen over de besteding van de ouderbijdrage van het schooljaar 

2019-2020. Dit begrijpen we. Al enige tijd is de Ouderraad en team in gesprek over de 

besteding van dit budget. Echter door de veranderende situatie rondom Corona kunnen 

we hier nog geen definitieve invulling aan geven. Zodra de maatregelen het toelaten 

zal het budget besteed worden aan een activiteit voor alle kinderen. Het is dan een 

extra activiteit die we gedurende dit schooljaar uitvoeren en niet ter vervanging van de 

schoolreis van dit schooljaar.  

 

 

Studiedag dinsdag 17 november, alle leerlingen vrij 

Op dinsdag 17 november hebben de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn 

deze dag vrij. 

 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

We willen vragen om kinderen, die voor 1 oktober 2021 vier 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. 

 

 

 

 

Schoolnaamfeest 

Op woensdag 11 november vieren we het schoolnaamfeest. I.v.m. de maatregelen 

rondom het Coronavirus kiezen we ervoor om in de groepen op school hier aandacht 

aan te geven.  

 

Samen delen 

 

Maarten was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het 

Romeinse leger. 

Op een dag reed Maarten met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud 

en mistig. Maarten had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het 

heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen de stadsmuren 

zijn. 

 

Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. 

Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan, Je kon aan hem zien dat hij het 

erg koud had. "Wat is er met jou aan de hand?" vroeg Maarten. 'Ach", rilde de man, "ik 

heb het koud en ik heb zo'n honger". Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel 

willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. 

De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Maarten nu doen? Hij kon die arme man 

daar toch niet zo maar laten staan? 

 

Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik 

de andere helft omgeslagen houden!" Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en 

hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg 

hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn geldbuidel en gaf de man wat geld. De 

arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te 

kopen. Hij bedankte Maarten en vertrok. En Maarten? Die reed daarna tevreden met 

zijn soldaten de stad binnen. 

 

 

 



 

Het verhaal van Maarten en de arme man is een oud verhaal. Maarten is door zijn 

goede daad door de katholieke kerk Heilig gemaakt. Daarom staat nu voor zijn naam 

het woordje Sint. 

Omdat onze school de naam van Sint Martinus draagt, vieren we elk jaar, rondom 11 

november, het schoolnaamfeest. 

 

Kijkend naar het verhaal van Sint Martinus, die zijn mantel deelde, willen wij ook met 

anderen delen. Dit jaar besteden we aandacht aan de ouderen in Losser. Op 11 

november maken alle kinderen in de groep een persoonlijk presentje, dat naar de 

bewoners van zorggroep Sint Maarten gaat.  

 

 

 

Even voorstellen... 

 

 

Ik ben Danielle Nederlof, Ik ben 20 jaar en kom uit 

Overdinkel. Ik volg de opleiding Onderwijsassistent op het 

ROC van Twente en zit in het 2de jaar. Ik loop dit jaar 

stage in groep 4 op de Martinus. Ik hoop op een heel mooi 

en leerzaam jaar hier op de Martinus. 

 

  

 

Mijn naam is Tess Zijlstra, 18 jaar en ik ben woonachtig in 

Losser samen met mijn ouders en broer Nino. 

Dit jaar ga ik stage lopen in groep 1B op maandag en dinsdag. 

Momenteel volg ik de opleiding onderwijsassistent leerjaar 2 op 

het ROC in Almelo.  

Toen ik een jaar of 4 was, wist ik al dat ik voor de klas wilde 

staan. Ik vind het namelijk ontzettend leuk om met kinderen om 

te gaan en ze iets te leren. 

In de weekenden werk ik in de bediening bij Lutscher Alm, 

daarnaast vind ik het erg leuk om te sporten, te shoppen en af 

te spreken met vrienden en vriendinnen.  

Ik heb er erg veel zin in dit jaar, en hoop samen met meneer 

Bart en de kinderen er een plezierig en leerzaam schooljaar van 

te maken.  

  

Groetjes, 

Tess Zijlstra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GGD en schoolmaatschappelijk werk  

Vanuit de GGD en het schoolmaatschappelijk werk willen we ondanks de corona crisis 

en de maatregelen die daarbij horen graag ondersteuning blijven bieden.  

Dit kan gaan om de ontwikkeling of opvoedings vragen maar ook voor andere vragen 

rondom gezin, of bijv. werk en inkomen (sociale kaart) willen we graag meedenken. 

Mocht er een vraag zijn dan kan dat via telefoon of mail, daarnaast bestaat de 

mogelijkheid tot beeldbellen. 

Wanneer de noodzaak voelt om elkaar toch ‘live’ te zien en te spreken gaan we kijken 

naar mogelijkheden hierin.  

Voor de lopende contacten met de kinderen op school gaan deze vooralsnog door met 

inachtneming van de corona maatregelen. 

Tot ziens,  

Hartelijke groet,  

Esther te Morsche en Monique Torn. 

Esther: 0622717583/e.temorsche@ggdtwente.nl 

Monique: 0634359654/m.torn@losser.nl 

 

                                           
 

 

St. Maarten in coronatijd. 

Woensdag 11 november 2020, van 15.00 uur tot 16.00 uur viert Losser het feest van 

Sint Maarten in aangepaste vorm. 

De organisatie heeft het volgende bedacht: Kinderen tussen 5 en 9 jaar worden 

ontvangen in de H. Maria Geboortekerk. (Ouders horen hier i.v.m. corona niet bij dit 

keer, helaas). Kinderen die verkouden zijn, zijn helaas niet welkom. De pastor en de 

dominee en Sint Maarten zullen het verhaal vertellen en de kinderen zingen het Sint 

Maartenliedje. 

Daarna maken de kinderen de kinderen een lampion. Ze ontvangen van Sint Maarten 

een lekker zakje snoep. De begeleiding van dit deel van het programma is in handen 

van de Martinikerlkes, het Oranje comité en enkele vrijwilligers van de kerk. De 

volwassenen dragen ter bescherming een mondkapje. 

Er is dus dit jaar geen optocht door het dorp! 

Ouders, voor de goede gang zaken, moet u uw kind(eren) opgeven voor 1 november. 

Dat kan via de email: losser@mariavlucht.nl Iedereen ontvangt bericht terug. Bij 

minimaal 20 kinderen gaat deze activiteit door! Mocht er zich een meervoud van dit 

aantal aanmelden, dan wordt de groep gesplitst in tweeën. 

Om 16.00 uur kunnen de ouders de kinderen weer ophalen achter het parochiecentrum 

van de kerk. 

De organisatie. 

 

mailto:losser@mariavlucht.nl


 

Data en kalender november en december 

 

Maandag 2 november 

Oudergesprekken 

 

Dinsdag 3 november 

Oudergesprekken  

 

Woensdag 4 november 

Oudergesprekken 

 

Donderdag 5 november 

Oudergesprekken 

 

Dinsdag 10 november 

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur 

 

Woensdag 11 november 

Schoolnaamfeest 

Oud Papier 

 

Dinsdag 17 november 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

Maandag 30 november 

Vergadering GMR om 20.00 uur 

 

Vrijdag 4 december 

Viering Sinterklaas alle leerlingen van 8.30 - 12.00 uur 

 

Dinsdag 8 december  

Vergadering MR om 19.00 uur 

 

Woensdag 9 december 

Oud Papier 

 

Donderdag 17 december 

Kerstviering 

 

Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari: 

Kerstvakantie 

 

Maandag 28 december: 

Kersthandbaltoernooi voor groep 8 

 

 

 

 


