
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief oktober 2020 
 

Nieuwsbrief 

Sinds het begin van het schooljaar ontvangt u informatie over school via Social schools. 

We hebben de eerste ervaringen besproken en besloten om naast berichten via Social 

schools wél weer de maandelijkse nieuwsbrieven naar u als ouder en/of verzorger te 

sturen. Het voordeel hiervan is dat we de tussentijdse berichten kunnen bundelen en 

beperken en u zodoende minder ‘losse’ berichten ontvangt.  

  

 

Kinderboekenweek 2020  

De kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 30 september t/m 11 oktober.  

Het thema is ‘En toen?’.  

We hebben de kinderboekenweek geopend door een toneelstuk dat is uitgevoerd door 

de leerkrachten te laten zien via het touchscreen.  

We sluiten de Kinderboekenweek af met vloggpresentaties van  

werkstukken/ verhalen/gedichten/etc. van de leerlingen uit alle groepen. 

 

Daarnaast beginnen we in de kinderboekenweek met de voorronde van de 

voorleeswedstrijd. De winnaars van de groepen 6 t/m 8 zullen op 5 november strijden 

voor de titel ‘Voorleeskampioen van De Martinus’. De winnaar mag meedoen aan het 

kampioenschap van Losser. 

 

 
 

Studiedag woensdag 7 oktober, alle leerlingen vrij! 

Op woensdag 7 oktober hebben de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn deze 

dag vrij. 

 

 

Sinterklaas 

Op vrijdag 4 december komt Sinterklaas met zijn ‘roetveeg-Pieten’ onze school 

bezoeken! We verwachten die ochtend alle leerlingen (ook de leerlingen van groep 1) 

om 8.30 uur op school. Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij en kunnen ze genieten van 

een extra lang Sinterklaas-weekend.  

 



 

Oudergesprekken 

Op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 november zijn de oudergesprekken gepland. 

We verwachten dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 bij deze gesprekken ook aanwezig 

zijn. 

Vooralsnog gaan er vanuit dat we de oudergesprekken gewoon kunnen laten doorgaan. 

Mochten we i.v.m. nieuwe Corona-maatregelen niet ‘live’ kunnen organiseren dan 

informeren we u tijdig en kijken we naar andere mogelijkheden.  

De uitnodiging voor het plannen van deze gesprekken sturen we in de week na de 

herfstvakantie via Social schools. 

 

 

Culturele voorstellingen en projecten 
  

Illustrator in groep 4 

Op dinsdag 6 oktober maken de kinderen van groep 4, in het kader van de 

Kinderboekenweek, kennis met de illustrator Saskia Halfmouw.  

 

Verkeersquiz 

Op vrijdag 9 oktober mogen de leerlingen van groep 7 meedoen aan de provinciale 

verkeersquiz. Namens de gemeente Losser zal groep 7 deelnemen aan deze wedstrijd 

die in Enschede wordt georganiseerd. Ze gaan er met een bus naartoe.  

 

Fietscontrole groep 3 t/m 8  

Op vrijdag 9 oktober worden de fietsen van de leerlingen van groep 3 t/m 8 

gecontroleerd. We vragen de leerlingen om op deze ochtend de fiets mee te nemen naar 

school. 

 

Auteur in groep 7 

Auteur Maren Stoffels komt, in het kader van de Kinderboekenweek, op dinsdag 20 

oktober op bezoek in groep 7.  

 

Schoolschaatsen groep 6 en 7 

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen nemen de leerlingen van de 

groepen 6 en 7 deel aan een viertal schaatslessen. Data waarop de leerlingen gaan 

schaatsen zijn: dinsdag 3, 10, 24 november en 1 december.  

Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data en kalender oktober 

De data en activiteiten kunt u tevens vinden in de agenda in Social schools. 

  

Maandag 5 oktober: 

Vergadering GMR om 20.00 uur  

 

Dinsdag 6 oktober: 

Bezoek illustrator in groep 4 

 

Woensdag 7 oktober: 

Studiedag team, alle leerlingen vrij 

Oud Papier 

 

Vrijdag 9 oktober: 

Groep 7 doet mee aan de provinciale verkeersquiz in Enschede 

Fietscontrole groep 3 t/m 8  

 

Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober: 

Herfstvakantie, alle leerlingen vrij 

 

Dinsdag 20 oktober: 

Bezoek auteur in groep 7 

Vergadering MR om 20.00 uur 

 

 

 


