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Daltonschool 
Wat fijn dat we toch een heel aantal 
ouders en opa’s en oma’s hebben mogen 
begroeten bij de opening van onze nieuwe 
voorgevel. Wij zijn blij met het nieuwe 
ontwerp waarmee we iedereen op school 
van harte welkom heten. Samen op weg! 

 
Samen lezen 
In de groepen zijn we sinds januari gestart 
met gezamenlijke leesmomenten. Dit past 
bij onze daltonontwikkeling om samen te 
werken en te leren. Een mooi voorbeeld 
hiervan zagen we vorige week donderdag, 
waarbij de kinderen uit groep 7/8 
voorlazen aan de lagere groepen. 
Leescoördinator Mienke heeft gezorgd 
voor wereldkraskaarten in groep 3 tm 8 
waarop kinderen samen de gemaakte 
leeskilometers zichtbaar maken. 
Wereldreiziger Bram heeft dit ludiek 
geïntroduceerd. Lezen is leuk! 

 
Voorleeswedstrijd 
Afgelopen weekend heeft Myrthe Kamstra 
namens De Wegwijzer meegedaan aan de 
voorleeswedstrijd. Dit heeft ze prachtig 
gedaan. Super Myrthe, wij zijn trots op jou! 
 
 
 
 
 
 

Opbrengst kerstkaartenactie 
We hebben de kerstkaartactie afgerond en 
opgeteld. Dit heeft ons ruim €600 euro 
opgeleverd. Hartelijk dank allemaal voor 
de inzet. De opmerking van een aantal 
ouders dat de kerstkaartactie aan de 
prijzige kant was nemen wij serieus. Een 
groot voordeel was wel dat er geen 
betaalrisico’s zaten aan de niet verkochte 
setjes. Nogmaals dank voor de opbrengst! 
 
Schooltijd: starten om 8.30 uur 
We zien dat enorm veel kinderen iedere 
dag op tijd op school zijn, super! Natuurlijk 
kan het een heel enkele keer gebeuren 
dat een leerling iets te laat is maar we zien 
ook regelmatig kinderen aankomen na de 
bel. De deur gaat open om 8.20 uur zodat 
we echt om 8.30 uur kunnen starten.  
 
Jeugdprins Jorn 
Wat geweldig, wat een eer, we hebben 
een ware prins in ons midden! Jeugdprins 
Jorn is afgelopen vrijdag gepresenteerd 
aan Losser. Dat wordt dubbel feest 
natuurlijk volgende week. Jeugdprins Jorn, 
van harte gefeliciteerd en heel veel plezier 
in deze bijzondere tijd! 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
Carnaval 
We vieren vrijdag 9 februari carnaval op 
school.  De groepen 1 tot en met 4 vieren 
van  9.00 uur-11.00 uur carnaval. De 
groepen 5 tot en met 8 van 12.00 uur -
14.30 uur. De hoogheden zullen dit jaar 
de school `s middags bezoeken. Inmiddels 
hebt u van de werkgroep carnaval de 
informatie ontvangen. We vragen u de 
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kinderen deze dag geen spuitbussen en 
confetti mee te laten nemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport en oudergesprekken 
Maandag 19 februari gaan de rapporten 
mee. De oudergesprekken zijn gepland op 
dinsdag 20 en donderdag 22 februari.  
U ontvangt een uitnodiging per mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakantierooster 2018-2019 
Hierbij het vakantierooster voor het 
komende jaar. Dit vakantierooster sluit aan 
bij de scholen in Losser en Oldenzaal, 
zowel basisonderwijs als het voortgezet 
onderwijs.  
 

 
 
 

Agenda 
 
 
6 febr. 

 
Om 12.00 uur alle 
leerlingen vrij i.v.m. 
grootwerkmoment 

9 febr. Carnavalsfeest! 
 
19 febr. 

 
Dalton rapport mee 

 
20 febr. en 22 
febr.  

 
10 min gesprekken 
(Groep 6-8 
driehoeksgesprekken) 

 
 12 en 13 febr. 

 
Alle leerlingen vrij 
i.v.m. carnaval 

 
26 febr.-2 mrt. 

 
Voorjaarsvakantie 

 
11 maart 

 
Presentatieviering  1e 
H. Communie. H. 
Maria Geboortekerk 
19.00 uur 

 
 
                                                                                
Namens het team van De Wegwijzer, 
 
Michelle Homburg & 
Daniële Ossenvoort 
 
 
	  

Herfst ma	  22-‐10-‐2018
Kerst ma	  24-‐12-‐2018
Voorjaar ma	  18-‐02-‐2019
Pasen	  *)
Tulp/Mei ma	  22-‐04-‐2019
Hemelvaart do	  30-‐05-‐2019
Pinksteren
Zomer	   ma	  15-‐07-‐2019

vrij	  26-‐10-‐2018
vrij	  04-‐01-‐2018
vrij	  22-‐02-‐2018
ma	  22-‐04-‐2019
vrij	  03-‐05-‐2019
vrij	  31-‐05-‐2019
ma	  10-‐06-‐2019
vrij	  23-‐08-‐2019


