
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief oktober 2021 
 

Kinderboekenweek 2021  

De Kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 6 t/m 17 oktober. Het thema is ‘Worden 

wat je wil’. Op maandag 4 oktober om 10.35 uur zullen we met alle kinderen de 

Kinderboekenweek openen door met alle leerkrachten een ‘beroepenmodeshow’ te lopen 

en gezamenlijk te dansen op het lied ‘worden wat je wil’ van Kinderen voor Kinderen. In 

alle groepen zal er aandacht zijn voor de Kinderboekenweek. Er zijn groepen die werken 

aan creatieve schrijfopdrachten, enkele groepen gaan naar het bos om opdrachten uit te 

voeren of werken met de hele groep samen aan een verhaal. Daarnaast krijgt groep 7 

bezoek van auteur Fred Dicks en in groep 4 komt illustrator Natascha Stenvert op 

bezoek. Op woensdag 13 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met presentaties 

van werkstukken/verhalen/gedichten van enkele kinderen uit alle groepen. 

 

Ook wordt in de Kinderboekenweek begonnen met de voorronde van de 

voorleeswedstrijd. De winnaars van de groepen 6 t/m 8 zullen op 9 november strijden 

voor de winst. De winnaar mag meedoen aan het kampioenschap van Losse 

 

Studiedag woensdag 6 oktober, alle leerlingen vrij! 

Op woensdag 6 oktober heeft het team een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij. 

Het ochtendprogramma staat in het teken van het thema ‘executieve vaardigheden’ en 

’s middags is er een SKOLO-breed programma voor alle werknemers van onze stichting. 

 

 

Oudergesprekken 

In de week van 8 november zijn de oudergesprekken gepland. Het is fijn dat we deze 

gesprekken weer live op school kunnen voeren. We verwachten dat de leerlingen van 

groep 5 t/m 8 bij deze gesprekken ook aanwezig zijn. 

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

herfstvakantie via Social schools. 

 

 

Ziek melden 

Is uw kind ziek of wilt u uw kind om een andere reden afmelden? Dan willen we u 

vragen dit te doen via Social Schools. Dit is voor u als ouder handiger maar ook voor 

ons. Wij krijgen dan namelijk direct een melding in ons digitale systeem.  

 



 

Gym 

In de afgelopen periode zien we steeds meer kinderen in te ‘blote’ kleding. Dit vinden we 

niet wenselijk. We willen u dan ook vragen om de kinderen van groep 3 t/m 8 voor de 

gymles een T-shirt en korte sportbroek of sportlegging mee te geven. 

 

 

BLOC-test 

In samenwerking met de gemeente Losser zijn er diverse initiatieven waarmee we een 

impuls geven aan het bewegingsonderwijs. Een van de initiatieven is het project 

‘talentherkenning en ontwikkeling’. Hiermee willen we de motorische vaardigheden en 

talenten van de leerlingen volgen. 

 

In de week voor en na de herfstvakantie zullen we tijdens de gymles bij de leerlingen 

van de groepen 2 t/m 8 de BLOC-test afnemen. De BLOC-test is een test die informatie 

geeft over de motorische vaardigheden en het sportieve gedrag van een kind. De 

kinderen doen een aantal activiteiten en er wordt een vragenlijst ingevuld door de 

(gym)leerkracht. De resultaten van deze test zullen we gebruiken om doelgerichter te 

werken en de kinderen aan te spreken op hun sportieve talent.  

 

De afname van de test wordt gedaan door Thomas Groeneveld (combifunctionaris 

bewegingsonderwijs) met ondersteuning van Martine Benneker en Michelle Perik 

(projectcoördinatoren talentherkenning en ontwikkeling). Bij de afname is er hulp van 

leerlingen van het Twents Carmel College uit Losser. 

 

 

Even voorstellen… 

Als nieuwe leerkracht op De Martinus wil ik mij graag even voorstellen. 

Mijn naam is Esmee Lefers. Ik ben 23 jaar en woon in Oldenzaal. In mijn vrije tijd ga ik 

graag sporten en vind ik het leuk om creatief bezig te zijn. 

 

Vorig jaar ben ik afgestudeerd als leerkracht, waarna ik een jaar invalwerk heb gedaan 

op verschillende basisscholen. 

Op dit moment vervang ik Dagmar Stamborg en als ze weer hersteld is zal ik starten als 

leerkracht in groep 3 en groep 4. Ik kijk er erg naar uit om met iedereen kennis te 

maken. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Eerste Heilige Communie 

De leerlingen die in groep 4 zitten, kunnen meedoen aan de voorbereiding op de Eerste 

Heilige Communie. De vieringen zullen plaatsvinden op zondagmorgen 22 mei 2022 in 

twee gezinsvieringen om 9.30 en 11.30 uur in Losser voor kinderen uit Glanerbrug, 

Lonneker, Losser en Overdinkel. De voorbereiding vindt buiten school plaats en begint 

eind november. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 4 hebben 

informatie ontvangen hierover. 

 

 

Culturele voorstellingen en projecten 

 

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 2, 9, 16 en 30 november. 

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

 

‘Duik er eens in’ voor groep 5 en 6 

In november en maart wordt door de Gemeente Losser, in samenwerking met de 

Zwemclub Losser, aan de leerlingen van groep 5 en 6 een zwemactiviteit aangeboden. 

Tijdens deze activiteit maken de kinderen kennis met diverse wateractiviteiten.  

Maandag 22 november: groep 5 

Maandag 29 november: groep 6 

Maandag 14 maart: groep 5 en 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


