
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief mei 2022 
 

Sportdag bij accommodatie stichting MAN 

Op woensdag 25 mei is de sportdag. Om 8.30 uur verwachten we alle leerlingen in 

sportkleding (groene schoolshirt + sportbroek + sportieve schoenen) bij de 

Multfunctionele Accommodatie Nitertweg. (achter de voetbalvelden van AJC’96, terrein 

van Iphitos), Nilantspad 3, Losser. Daar melden de leerlingen zich bij de 

groepsleerkracht.  

 

Om 8.30 uur wordt de dag geopend met een warming up en we sluiten af met een 

estafetteloop. Uit elke groep doen twee leerlingen mee aan de estafetteloop. Mocht u 

het leuk vinden, dan bent u van harte welkom om de leerlingen aan te komen moedigen 

tijdens de opening (8.30 uur) en de estafetteloop (12.00 uur). De sportdag is om 12.15 

uur afgelopen. De leerlingen kunnen dan weer opgehaald worden bij de accommodatie.  

Hulpouders verwachten we om 8.15 uur bij de accommodatie voor instructie e.d. Zij 

ontvangen hierover rond 20 mei nog bericht. 

Voor drinken en een tussendoortjes wordt gezorgd. De leerlingen hoeven dus niets mee 

te nemen. 

 

  

Avondvierdaagse 

In de week van 7 t/m 11 juni wordt de Avondvierdaagse in Losser georganiseerd. Ook 

dit schooljaar zal De Martinus weer deelnemen. Informatie over de opgave hiervoor 

volgt binnenkort.  

 

 

Schoolactiviteit op dinsdag 5 juli 2022 

Jaarlijks wordt er een leuke activiteit georganiseerd voor alle leerlingen. De bekostiging 

hiervan komt vanuit de ouderbijdrage en een extra bijdrage vanuit de oud-papier-

commissie. We bedanken dan ook de vaders die iedere maand het oud papier ophalen in 

de wijk.  

Soms is de activiteit in groepsverband en soms gezamenlijk met alle leerlingen. Dit jaar 

gaan we gezamenlijk met alle leerlingen van onze school op pad. 

 

De dag is gepland op dinsdag 5 juli. We hebben dan een actieve, leuke, afwisselende 

schoolactiviteit die zal plaatsvinden op het Outdoor Challenge Park in Oldenzaal.  

 

In de komende weken zullen we meer informatie hierover sturen. Wat wel vast handig is 

om te weten: 

• we verwachten dat de leerlingen op dinsdag 5 juli om 8.30 uur op school en zijn 

rond 15.30 uur weer op school terug, 

• voor het vervoer naar het Outdoor Challenge Park en weer naar school willen we 

ouders vragen om te rijden. De opgave voor het meerijden volgt in de komende 

weken. 

 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief sturen we een flyer met de uitnodiging voor de 

schoolactiviteit. 



 
Schoolshirt 

Op vrijdag 20 mei krijgen alle leerlingen het schoolshirt mee naar huis. We vragen de 

leerlingen om het schoolshirt te dragen: 

• op woensdag 25 mei tijdens de sportdag, 

• bij deelname aan de Avondvierdaagse (7 t/m 11 juni) 

• tijdens de schoolactiviteit op dinsdag 5 juli. 

 

Wilt u het schoolshirt op donderdag 7 juli of vrijdag 8 juli weer (gewassen) meegeven 

met uw kind naar school?  

 

 

Project Landen in juni met gezamenlijke afsluiting op donderdag 23 juni 

Van 10 t/m 23 juni organiseren we een schoolproject. Tijdens deze projectweken, met 

als thema ‘landen’, worden in iedere groep leuke en leerzame activiteiten georganiseerd 

rondom een Europees land.  

 

Op donderdag 23 juni is de afsluiting van dit project. Tijdens de afsluiting, die tussen 

18.30 – 20.30 uur bij Erve Kraesgenberg zal worden georganiseerd, nodigen we alle 

ouders, grootouders en andere belangstellenden uit om samen te ervaren wat de 

leerlingen tijdens de projectweek hebben gemaakt en gedaan. Meer informatie volgt in 

de komende weken! Graag die avond vast vrijhouden in uw agenda. 

 

We hopen op een grote opkomst en een gezellig samenzijn! 

 

 

Vacature MR 

De medezeggenschapsraad (MR) van KBS De Martinus is op zoek naar een ouder die 

vanaf het schooljaar 2022-2023 plaats wil nemen in de oudergeleding van de MR.   

Als bijlage sturen we informatie mee over deze vacature  

De MR is een orgaan voor inspraak, voor medezeggenschap. Medezeggenschap is van 

belang, omdat het ouders en leerkrachten in staat stelt invloed uit te oefenen op het 

beleid van de school. Een goed functionerende MR levert samen met de ouderraad (OR) 

een grote bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op de school. 

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen, 

kortweg het beleid van de school. De MR heeft soms instemmingsrecht, zoals bij de 

verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, de vaststelling of 

wijziging van het schoolplan en het zorgplan. Soms beperkt het zich tot adviesrecht.    

 

Indien je in aanmerking wenst te komen voor deze functie vragen we je een e-mail te 

sturen naar de secretaris van de MR (Ria Tuinstra) via het mailadres 

mrmartinus@skolo.nl. Dit kan tot 15 juni 2022.  

 

Als je meer wilt weten over deze functie en de onderwerpen die besproken worden, is er 

de mogelijkheid om op woensdag 1 juni mee te kijken tijdens een MR-vergadering. Heb 

je nog vragen? Neem dan contact op met de voorzitter van de MR, Maaike Welpelo,  

(053-5363834). 

 

Als bijlage sturen we uitgebreide informatie mee over deze vacature. 
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Oversteek Oldenzaalsestraat 

Dagelijks maken veel leerlingen gebruik van de oversteek aan de Oldenzaalsestraat. 

Zoals bekend is dit een drukke straat met veel verkeer. Gelukkig kunnen wij op dit 

moment, dankzij de hulp van brigadiers van De Saller en De Martinus en de leerlingen 

van De Saller, op een aantal momenten in de week een veilige oversteek bieden. 

Ook voor het komende schooljaar willen wij de leerlingen van De Martinus en De Saller 

weer een veilige oversteek bieden. Zonder voldoende hulp is de kans zeer reëel dat er 

geen oversteek meer is vanaf het komende schooljaar. Daarom worden er ouders 

gezocht, die willen helpen met brigadieren. Meer informatie? Of al aanmelden als 

brigadier? Neem contact op met Léon Poorthuis (directeur KBS De Martinus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


