
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief februari 2022 
 

Groepsbezetting 

We zijn blij dat we bekend kunnen maken dat we de vacatures hebben ingevuld die zijn 

ontstaan door het vertrek van Anne-Marie Bolscher en Marvin Klunder en het 

zwangerschapsverlof van Marloes Engbers en Merlin Slagers.  

 

Marloes Horstman, Elena Bunskoek en Lisette Kroep komen in de komende periode 

werken in ons team. Marloes Horstman is op dit moment werkzaam op een school in 

Deventer en Elena Bunskoek en Lisette Kroep zijn op dit moment werkzaam op de Pax 

Christi in Overdinkel. Ze stellen zich verderop in de nieuwsbrief aan u voor. 

 

Wanneer de wijzigingen in de groepsbezetting in gaan zullen we dit vermelden in de 

nieuwsbrief. 

 

 

Afscheid Anne-Marie en Marvin 

In de vorige nieuwsbrief hebben we laten weten dat Anne-Marie Bolscher en Marvin 

Klunder vertrekken. Op vrijdag 4 februari nemen we afscheid van Marvin en op 

woensdag 9 februari nemen we afscheid van Anne-Marie. We bedanken ze voor de inzet 

en wensen ze veel succes in de toekomst.  

 

 

Rapport en gesprekken groep 1 t/m 7 

Op vrijdag 11 februari krijgen de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 het eerste rapport 

van dit schooljaar mee naar huis. De oudergesprekken zullen online plaatsvinden op 

maandag 14 februari, dinsdag 15 februari en woensdag 16 februari. De uitnodigingen 

om de gesprekken te plannen worden op 7 februari via social schools verstuurd. We 

verwachten dat de leerlingen van de groepen 5 t/m 7 aanwezig zijn bij deze gesprekken. 

Tijdens de gesprekken zal de leerkracht o.a. de resultaten van de cito-toetsen 

bespreken. Tijdens de gesprekken van de leerlingen van groep 8 wordt tevens het 

schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven. 

 

We vragen alle leerlingen om vóór 8 februari de rapportmap in een plastic tas mee te 

nemen naar school. 

 

De gesprekken van de leerlingen van groep 8 worden op 2 en 3 februari live gehouden. 

De ouders van deze leerlingen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

 

 

Carnaval 

Op dit moment is er door de Carnavalsverenigingen nog geen besluit genomen over het 

doorgaan of verschuiven van het Carnavalsfeest in Losser. Wanneer we hier 

duidelijkheid over hebben, zullen we ook zelf een besluit nemen over het Carnavalsfeest 

op school. Vanzelfsprekend zullen we u dan daarna z.s.m. informeren. 

 

 



 

Schooltijden 

In de afgelopen periode hebben we nagedacht over onze huidige schooltijden. Ook 

hebben we hier als SKOLO-scholen samen over gesproken en in ons team en met de 

MR. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat we per volgend schooljaar het huidige 

continurooster graag willen aanpassen naar een 5 gelijkedagenmodel voor alle 

leerlingen. Dit model is ook een continurooster waarbij de schooltijden gelijk verdeeld 

zijn over vijf dagen. Leerlingen krijgen alle dagen onderwijs met dezelfde begin- en 

eindtijd. Elke schooldag begint om half 9 en eindigt om 2 uur. Ook de leerlingen van de 

groepen 1 en 2 gaan dan alle dagen naar school. 

 

Bij het wijzigen van de schooltijden moet de MR instemmen. Voorafgaand is de MR 

verplicht om een ouder-raadpleging te houden.  

Alle ouders van de schoolgaande én aangemelde leerlingen hebben reeds informatie 

ontvangen over het voornemen om over te stappen naar de nieuwe schooltijden.  

In de tweede week van februari ontvangen deze ouders via social schools een bericht 

waarin middels een poll de mening van de ouders door de MR wordt gepeild.  

Voor 1 april zal de MR besluit nemen of ze wel of geen instemming verlenen en daarna 

worden z.s.m. alle ouders hierover geïnformeerd.  

 

 

Bericht vanuit de MR  

In de nieuwsbrief van januari hebben we aangegeven dat na dit schooljaar de driejarige 

termijn van MR-lid Maaike Welpelo af zal lopen. Maaike is voorzitter van onze MR. Ze 

heeft zich herkiesbaar gesteld voor een volgende termijn. Er hebben zich geen andere 

kandidaten gemeld en daarmee is Maaike herkozen.  

 

 

 

Even voorstellen 

 

Lisette Kroep 

 

Graag stel ik mij even aan jullie voor. Mijn naam is Lisette 

Kroep. Ik ben getrouwd met Matthijs en we hebben twee 

kinderen; Maurits van 14 jaar en Jasmijn van bijna 13 jaar en 

wij wonen in Losser. We houden ervan om erop uit te gaan met 

onze caravan, waarbij Frankrijk toch wel onze favoriete 

bestemming is. Ook vind ik het leuk om een goed boek te 

lezen. Sinds een jaar of vijf ben ik werkzaam in het onderwijs, 

waarvan de laatste twee jaar als leerkracht op de Pax Christi in 

Overdinkel, in groep 5 en 6. Dit jaar heb ik ervoor gekozen een 

andere draai aan mijn werk te geven. Per 1 maart kom ik bij de 

Martinus werken. Dit voelt voor mij een beetje als 

‘thuiskomen’, want onze kinderen hebben hier met veel plezier 

op school gezeten. Ik ben dan ook heel blij met deze 

verandering. En ik heb enorm veel zin om hier aan de slag te 

gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marloes Horstman 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Marloes Horstman. Ik ben 30 jaar en ik woon alweer 

ruim 2 jaar in Borne. Ik houd enorm van gezelligheid en mensen 

om mij heen. Mijn hobby’s zijn wandelen, lezen, spelletjes spelen 

en lekker bankhangen met een goede serie. Ik heb heel lang 

gehandbald maar ben hier sinds kort mee gestopt. Wel coach ik 

nog een team en ben ik betrokken binnen de vereniging. In mijn 

vrije tijd vind ik het ook leuk om als EHBO’er te helpen op 

evenementen. Daarnaast ben ik altijd in voor een kop thee, een 

wandeling en daarbij een goed gesprek met vrienden, vriendinnen 

en familie. 

Ik houdt van (verre) reizen en wanneer het allemaal weer een 

beetje kan, zou ik graag naar Zuid-Amerika willen reizen. 

Ik werk op het moment nog in Deventer, daar ben ik de leerkracht 

van groep 4. De jaren hiervoor heb ik in groep 2 lesgegeven. Kinderen zeggen vaak over 

mij dat ze mij streng maar toch ook wel lief vinden en met deze omschrijving kan ik 

prima leven! Ik hoop dat ik over kom als een hardwerkende, vrolijke en ondernemende 

juf, dit zijn wel de dingen die ik belangrijk vind. 

Ik heb heel veel zin om een nieuwe uitdaging aan te gaan op De Martinus. Mijn gevoel 

bij de school en het team is heel goed. Helaas heb ik (nog) geen kennis kunnen maken 

met ouders en kinderen maar dit gaat vast en zeker snel gebeuren. 

Ik hoop jullie snel te zien. Mijn deur staat altijd open voor een praatje of een vraag! 

Groeten Marloes 

 
 

Elena Bunskoek 

Hallo ouders en kinderen van de Martinus, 

 

Voor een aantal ouders ben ik al bekend, maar voor enkele 

ouders nog niet.  

Ik zal me even kort voorstellen: 

Ik ben Elena Bunskoek, ben 25 jaar en ik woon samen met 

mijn vriend in Losser. 

Eén van mijn karaktereigenschappen is creativiteit. Mijn 

hobby's zijn Handlettering en Epoxyhars. Met de hond 

wandelen in het bos vind ik ook heerlijk om te doen. 

 

Anderhalf jaar geleden ben ik vierenhalf jaar werkzaam 

geweest op KBS De Martinus als onderwijsassistent. 

Toen ik mijn diploma heb behaald, kon ik op de Pax Christi 

aan het werk als leerkracht voor groep 4. Tijdens mijn functie 

als onderwijsassistent heb ik met veel plezier bij de Martinus gewerkt. Ik ben daarom 

erg blij dat ik weer terug ben. 

 

Heb je vragen, stel ze gerust. Ik heb er ontzettend veel zin in! Tot snel! 

 

 


