Nieuwsbrief november 2022
Studiedag vrijdag 4 november, alle leerlingen vrij
Op vrijdag 4 november hebben de leerkrachten een studiedag.
Ter herinnering: alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Schoolnaamfeest (11 november)
In de week van het schoolnaamfeest hebben we, in samenwerking met de Ouderraad,
verschillende activiteiten georganiseerd. Het programma wordt betaald vanuit het
schoolreis-budget uit de Ouderraad van 2020. I.v.m. Corona kon er helaas dat
schooljaar geen schoolreis georganiseerd worden.
Alle activiteiten in deze week zijn georganiseerd rond het thema ‘natuur’.
Maandag 7 november: Voorstelling van Sterrin in de Bond
Op maandag 7 november gaan we met alle leerlingen ’s morgens naar stadstheater de
Bond in Oldenzaal. Sterrin Smalbrugge (ecoloog, reptielendeskundige, presentatrice en
schrijfster) zorgt voor een interactieve voorstelling speciaal voor de leerlingen van
De Martinus.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 5 gaan met de bus en de leerlingen van groep 6
t/m 8 gaan op de fiets. We vragen de leerlingen van groep 6 t/m 8 om die dag op de
fiets naar school te komen en een fietshesje mee te nemen.
Dinsdag 8 november en donderdag 10 november: workshops bij de Museumfabriek
Alle groepen volgen op dinsdag 8 november of donderdag 10 november een leuke
workshop bij de Museumfabriek in Enschede.
Ze worden met de museumbus opgehaald bij school, volgen een workshop in Enschede
en worden weer naar school gebracht.
Dinsdag 8 november: groep 1, 2, 7 en 8
Donderdag 10 november: groep 3, 4, 5 en 6
Vrijdag 11 november: viering Schoolnaamfeest en de bloembollenactie
Op vrijdag 11 november vieren we het schoolnaamfeest. Die dag ontvangen we
’s morgens Sint Maarten ‘live’ op zijn paard op school. Later die ochtend gaan we met
de leerlingen op pad in en rondom Losser voor onze bloembollenactie.
Waarom houden we deze actie? Ieder jaar op 11 november organiseren we een actie
waarbij we iets ‘delen’ met een ander. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om
bloembollen uit te delen en te poten op diverse plekken in en rondom Losser.
Zo zullen de leerlingen van groep 7 en 8 een bezoek brengen aan de Losserhof en
samen met cliënten daar bloembollen poten. In de komende weken laten we weten
waar de verschillende groepen naartoe zullen gaan.

Oudergesprekken
Op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 november zijn de oudergesprekken
gepland. 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 zijn verstuurd via
Social schools.
Sinterklaas 2022
Wij vieren de verjaardag van Sint op school. Dit doen we op maandag 5 december. De
schooltijden voor deze dag zijn ongewijzigd. In de nieuwsbrief van december vindt u
de laatste informatie over de viering van Sinterklaas.
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 21 november: groep 5 en 6.
We vragen de kinderen van groep 5 om die dag om 8.30 uur op de fiets bij het
zwembad te komen en daarbij de zwemspullen mee te nemen.
De kinderen van groep 6 vragen we deze dag op de fiets naar school te komen en 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 drietal schaatslessen. Data waarop deze leerlingen
gaan schaatsen: dinsdag 15, 22 en 29 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.

