
 
 

Nieuwsbrief november 2021 
 

Studiedag donderdag 11 november, alle leerlingen vrij 

Op donderdag 11 november hebben de leerkrachten een studiedag.  

Ter herinnering: de leerlingen zijn deze dag vrij. 

 

 

Schoolnaamfeest 

Op vrijdag 12 november vieren we het schoolnaamfeest. We gaan dit jaar, i.v.m. de 

maatregelen rondom Corona, niet met zijn allen naar de kerk om dit gezamenlijk te 

vieren. Op school zullen we aandacht hebben voor het Schoolnaamfeest. 

 

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. 

 

 

 

 

 



 
Sinterklaas 

De decembermaand is een gezellige maand vol activiteiten. Wij vieren de verjaardag 

van Sint op vrijdag 3 december. De schooltijden voor deze dag zijn voor alle leerlingen 

van 08.30 uur tot 12.00 uur.   

 

De leerlingen uit groep 6 t/m 8 hebben de Sint geholpen met het maken van surprises 

en gedichten. Zij kunnen de gemaakte surprise deze ochtend tussen 8.00 uur en 8.15 

uur in hun groep brengen.  

  

De leerlingen hoeven op deze dag geen eigen eten/drinken mee te nemen. De 

ouderraad zorgt voor drinken en iets lekkers.   

  

We wensen iedereen heel veel plezier!   

  
   

 

Geboren 

Op 27 oktober is Senn Groeneveld geboren. We feliciteren meneer Thomas en Daniëlle 

met de geboorte van hun zoon en wensen ze veel geluk samen. 

 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

We willen vragen om kinderen, die voor 1 oktober 2022 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. 

 

 

Culturele voorstellingen en projecten 

 

'Duik er eens in' voor groep 5 en 6  

In november 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. 

De kinderen van groep 5 vragen we deze dag op de fiets naar school te komen en de 

zwemspullen mee te nemen! 

 

Maandag 29 november: groep 6. 

We vragen de kinderen van groep 6 om die dag om 8.30 uur op de fiets bij het 

zwembad te komen en daarbij de zwemspullen mee te nemen. 

 

 

 

 

 

 



 

Schoolschaatsen groep 6 en 7  

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

groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen. Data waarop deze leerlingen 

gaan schaatsen: dinsdag 2, 9, 16 en 30 november. Bij de schaatslessen zijn de 

kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen. Via de leerkrachten hebben 

alle ouders nadere informatie ontvangen over de organisatie rondom het 

schoolschaatsen. De lessen worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van de 

gemeente Losser en door de Ouderraad van onze school. 

Gezien het stijgende aantal besmettingen in Losser hebben we besloten om het 

schoolschaatsen op dinsdag 9 november af te gelasten. 

 

 

Voorstelling Kaatje Kopstand, groepen 1 t/m 5 

Op donderdag 25 november (groep 3, 4 en 5) en vrijdag 26 november (groepen 1 en 

2) gaan we met de leerlingen van de groepen 1 t/m 5 naar de voorstelling 'Kaatje 

Kopstand en de bijzondere steen van Sinterklaas'. 

De voorstelling wordt opgevoerd in het Kulturhoes in Borne door de theatergroep 

Kopstand van Aveleijn. Fijn dat we voldoende ouders hebben om het vervoer van en 

naar Borne te organiseren. Een week voor de voorstelling sturen we alle informatie 

naar de ouders die hebben aangegeven mee te kunnen rijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


