
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief februari 2023 
 

Carnaval! 

 

Vrijdag 17 februari vieren we carnaval op school! Alaaf!  

De ouderraad trakteert iedereen op een versnapering tijdens de 

lunch. Deze dag nemen de leerlingen dus alleen fruit en drinken 

mee voor de 1e pauze.   

We gaan naar groepsoptredens kijken, alle hoogheden van de 

gemeente Losser komen op bezoek en de leerlingen kunnen 

meedoen aan Martinus Got Talent!  

We maken er een mooi feestje van! Trek je gaafste 

carnavalskleding aan! De gehele dag zullen Prins Bram en 

Adjudant Guus uit groep 8, samen met het Keizerskroontje Hidde 

en de Adjudant Nora uit groep 4 in de polonaise vooroplopen.  

  

We vragen wel vriendelijk om geen spuitbussen en/of confetti mee 

te nemen naar school.   

  

 

 

 

Rapport en cijfers  

Binnenkort krijgen alle leerlingen een rapport mee naar huis. Dit is 

een verslag van de ontwikkeling en prestaties van een leerling op school. Het rapport bespreken 

we met ouders en vanaf groep 5/6 zijn ook de leerlingen bij dit gesprek aanwezig.  
Over de vormgeving en inhoud van ons rapport zijn we niet tevreden. In plaats van het summatief 

toetsen (een cijfer koppelen aan het kennisniveau), gaan we steeds meer formatief toetsen. Bij 

deze vorm van toetsen kijken we naar de ontwikkeling van een leerling, sturen we bij waar het 

nodig is en ondersteunen we de leerling in het leerproces. Voor iedere toets een cijfer geven past 

dus niet meer bij onze visie van onderwijs. 

Ondertussen zijn we met elkaar in gesprek over ‘een nieuw rapport’. Waarbij de volgende vragen 

van groot belang zijn: Waarom geven we een rapport mee naar huis? Welke informatie over de 

ontwikkeling en leerprocessen van een leerling willen we meegeven?                                   

Inzicht geven in vakinhoudelijke ontwikkeling is prima, maar dat geeft een beperkt beeld van een 

leerling. In een rapport zouden meerdere facetten van de ontwikkeling van een leerling aan bod 

moeten komen. Vindt een leerling het fijn in de klas? Is hij/zij empathisch, behulpzaam, flexibel 

en creatief? Is hij/zij in staat om problemen op te lossen, kan hij samenwerken met zijn 

klasgenoten en hoe is de werkhouding?                                                                                 

Wat voor toetsen geldt, is ook het geval bij rapporten: het is alleen waardevol als je goede, 

persoonlijke feedback krijgt. Alleen zo kunnen we kinderen laten groeien in verantwoordelijkheid, 

zelfstandigheid en enthousiasme.  

Ons streven is om volgend schooljaar het nieuwe rapport in gebruik te gaan nemen. We zijn nu 

volop bezig om de kaders hiervoor scherp te krijgen. Vanzelfsprekend willen we ook graag de 

mening van de leerlingen en ouders over ons concept. Hoe en wanneer we dit gaan doen is op dit 

moment nog niet duidelijk. Dit laten we in een volgende nieuwsbrief weten.  
 



 

Rapport en gesprekken 

Op vrijdag 24 februari krijgen de leerlingen het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. 

De oudergesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 7 maart, woensdag 8 maart en donderdag 9 

maart. Vanaf woensdag 22 februari (18.00 uur) kunt u via de gespreksplanner het gesprek 

plannen. We verwachten dat de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 aanwezig zijn bij deze 

gesprekken, de leerlingen van groep 5 mogen aanwezig zijn bij het gesprek. We stellen het op 

prijs dat u het hier samen met uw kind over heeft en er een keuze in maakt. Bij de gesprekken 

aan het eind van het schooljaar verwachten we de aanwezigheid van alle leerlingen van groep 5. 

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

 

Groep 8 

De leerlingen van groep 8 krijgen het rapport mee op donderdag 16 februari. De oudergesprekken 

vinden plaats op woensdag 22 februari en donderdag 23 februari. De reden hiervoor is dat het 

wettelijk is vastgesteld dat we vóór 1 maart het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs 

geven. Vanaf maandag 13 februari om 18.00 uur kunt u via de gespreksplanner het gesprek 

plannen. 

 

We vragen alle leerlingen om vóór dinsdag 14 februari de rapportmap in een plastic tas mee te 

nemen naar school. 

 

 

Op tijd komen…. 

We merken dat een aantal leerlingen nét voor 8.30 uur op school zijn. Daardoor kunnen we vaak 

pas na 8.30 uur beginnen met de lessen. We willen graag dat alle leerlingen ‘s morgens tussen 

8.20 uur en 8.25 uur op school komen. Ze hebben dan de tijd om rustig naar binnen te gaan en 

we kunnen dan op tijd starten met de lessen. 

 

 

Groep 1c  

I.v.m. de grote instroom van het aantal leerlingen in groep 1 hebben we besloten om per 6 maart 

2023 te starten met een derde groep 1, groep 1c.  

Groep 1c zal na de voorjaarsvakantie starten in het lokaal van de huidige groep 8. Groep 8 

verhuist naar de ruimte naast het speellokaal. 

Marjolein Kamphuis en Nancy Roozeboom zullen lesgeven in groep 1c.  

 

 
 
Even voorstellen 

 

Mijn naam is Jonne Lohuis, ik ben 22 jaar oud en woon in 

Tilligte. Afgelopen schooljaar heb ik mijn studie tot 

onderwijsassistent afgerond. Na 2 maand in Amerika te 

zijn geweest om het land te bekijken, ben ik aan het werk 

gegaan als onderwijsassistent op invalbasis. Zo kwam ook 

de vacature van de Martinus voorbij. Ik heb er dan ook 

zin in om hier aan de slag te gaan en jullie te ontmoeten. 

Vanaf 6 maart tot aan de zomervakantie zullen jullie mij 

tegen komen op de Martinus. Hier zal ik van maandag tot 

en met vrijdag naast Loran staan in groep 2.   

 
Groetjes, 

Jonne 

 

 

 



KLIK 

Theatergroep ‘sTOF, inmiddels een begrip, treedt op met de voorstelling KLIK op vrijdagavond 10- 

en zaterdagavond 11 maart 2023 om 19.30 u. in basisschool de Wegwijzer, Sperwerstraat 1, 

Losser. De voorstelling op vrijdagavond is bedoeld voor (groot)ouders en leerlingen van groep 7-

8. De zaterdagavond is bestemd voor iedereen. Duur: ongeveer één uur. Entree is gratis, een vrije 

gift is welkom.  

Opgave is nodig: ans.telintelo@mariavlucht.nl. 

 

Wat gaan we zien in KLIK? 

Een TikTok hier, een Snapchat daar, BeReal met je vrienden en fake- 

nieuws of echt nieuws? De telefoon zit aan onze hand vastgeplakt, we 

willen niks missen. Maar wat gebeurt er als iets onbedoeld VIRAL gaat 

en je te maken krijgt met lastige vloggers? Dat overkomt een stel 

vrienden waarover dit verhaal gaat. 

Theatergroep ‘sTOF vertelt een modern verhaal met humor en zang, 

waarin social media het leven bepaalt. Zegt het iets over onze status, 

over echte vrienden of over geloofwaardigheid. In dit verhaal maken we 

kennis met een heerlijk stel vrienden, een alleenstaande moeder en een 

hysterische oom. 

 

Wie zijn wij? Theatergroep ‘sTOF bestaat uit vijftien jongeren tussen 11- en 

23 jaar die allemaal lid zijn van het jongerenpastoraat in parochie Maria 

Vlucht. De groep vindt het TOF om op te treden. En de groep wil STOF tot 

nadenken bieden. Het groepsproces vertaalt zich al 10 jaar in een eigentijdse 

voorstelling o.l.v. regisseur Michel de Wal. www.theatergroepstof.nl 

Namens ‘sTOF, Ans te Lintelo 
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