
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief oktober 2022 
 

  
Dit jaar is de Kinderboekenweek Gi-ga-groen! Tijdens dit jaarlijkse boekenfeest organiseren wij op 
school allerlei leuke activiteiten om (nog) meer aandacht te geven aan lezen. De Kinderboekenweek 
op onze school is van vrijdag 7 oktober tot en met vrijdag 14 oktober. De activiteiten staan in het 
teken van het thema ‘Gi-ga-groen'. Dus...ga mee op avontuur om al het moois van de natuur te zien! 
Bekijk prachtige tekeningen in prentenboeken over de natuur, lees over bijzondere dierenweetjes in 
informatieve boeken of laat je meeslepen in een spannend verhaal over allerlei buitenavonturen.   
Wat wij precies aan activiteiten gaan doen deze week, houden we nog even geheim. Maar we 
kunnen wel verklappen dat het vooral leuk, leerzaam, grappig en interessant gaat worden! Ook 
kunnen we al vertellen dat we na de herfstvakantie gaan starten met de voorleeswedstrijd. Houd 
Social Schools van de groep van uw kind in de gaten; daarop zullen tijdens de Kinderboekenweek de 
foto's en verhalen verschijnen. Want...er is overal zo veel te ontdekken en te doen; Gi-ga-groen 
moet je gewoon doen!  
  
  
Studiemiddag leerkrachten, leerlingen vrij om 12.00 uur 
Op woensdag 5 oktober heeft het onderwijspersoneel van alle SKOLO scholen een studiemiddag. 
Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij. 

 

(Geen) TikTok 
Enkele leerkrachten die bij ons op school werken hebben weleens wat op TikTok geplaatst. Wanneer 
er leerlingen in de filmpjes te zien waren ging dit altijd met toestemming van ouders.  
In de vergadering van de Ouderraad zijn hier vragen over gesteld. We werden ons ervan bewust dat 
we nog wel wat te doen hebben in het vaststellen van onze visie over het wel of niet gebruiken van 
TikTok in combinatie met onze schoolvisie. Zolang deze visie niet helemaal helder is hebben we 
besloten niets meer met TikTok te doen. We brengen u op de hoogte als het beleid is afgerond en 
wat dit betekent voor het gebruik van TikTok op school. 

 



 
Schoolschaatsen groep 6 en 7 
Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen, gaan we met de leerlingen van de groepen  
6 en 7 naar de IJsbaan Twente voor drie schaatslessen. De dagen waarop ze gaan schaatsen zijn: 
dinsdag 15, 22 en 29 november. Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en 
handschoenen te dragen. De schaatslessen worden betaald door de gemeente Losser met een 
bijdrage vanuit de Ouderraad. 
  
 
Gezocht: fotograaf 
De Ouderraad is op zoek naar een fotograaf die leuke foto’s kan maken tijdens de activiteiten die 
vanuit school worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de viering van Sinterklaas, Kerst en 
Carnaval. Mocht u een keer niet kunnen tijdens één van de activiteiten, dan is dit geen probleem. 
Vindt u fotograferen leuk en wilt u de Ouderraad hierin helpen? Dan kunt u een mail sturen naar 
Judith Hesselink, voorzitter van de Ouderraad. Haar e-mailadres is: judith.ensink@home.nl 
 

 

 


