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Dalton & schoolontwikkelingen 
Vorige week was er weer een studiedag. 
Hierin hebben we met elkaar de afgelopen 
jaardoelen geëvalueerd en nieuwe 
opgesteld.  Onder andere het leesplezier 
en de coöperatieve werkvormen zullen 
ook aankomend jaar veel aandacht 
krijgen. In het kader hiervan zullen ook 
een aantal leerkrachten deze week op een 
andere school in Twente gaan kijken hoe 
zij daar werken. Daarnaast hebben wij 
gesproken over (dalton)gedrag dat we in 
de groep zien en graag zouden uitrollen 
naar de gehele school. We denken na hoe 
we schoolregels willen opstellen, dit in 
samenspraak met de leerlingen. Te 
denken valt aan dat wanneer kinderen hun 
taakwerk goed kunnen regelen en 
opruimen, dit ook voor het 
buitenspeelgoed kan gelden. Maar veel 
belangrijker: hoe blijven we samen zorgen 
voor een goede sfeer! 

 
Veiligheid rondom school 
Via meerdere ouders en eigen observaties 
zien wij gevaarlijk parkeergedrag voor de 
school. Hierbij willen wij nadrukkelijk 
aangeven dat het niet de bedoeling is 
om aan de voorkant van school 
kinderen op de straat uit de auto te 
laten! Er is een ruime parkeergelegenheid 
op het parkeerterrein of op de aangegeven 
plekken aan de zijkant. Maak hier gebruik 
van voor de veiligheid van AL onze 
kinderen. Wij zullen hier anders ouders op 
moeten aanspreken. Veiligheid gaat voor.  

 
Foto’s feestweek 
Het lijkt alweer even geleden maar een 
maand terug zaten we volop in de 
feestweek. Voor wie nog niet op de 
website heeft gekeken: hier staan er ruim 
700 op van de prachtige dagen.  

 
 
 

 
Sponsoren bedankt! 
We willen via deze weg de sponsoren 
bedanken die hebben bijgedragen aan het 
realiseren van het feest op het plein. 
Dankzij: Hengelman Installatietechniek, 
Marleen Kulk grafisch ontwerp, Welkoop 
Losser, REHA en Glass4all. Dankjulliewel! 
 
Ook willen wij graag het Ketelhuisfonds 
van stichting Kringloop Losser danken 
voor hun geweldige financiële bijdrage aan 
de kosten van schoolreisje. Dit was 
aangevraagd door de leerlingenraad.  

 

Citoscore 
Groep 8 heeft de afgelopen week de Cito-
uitslag ontvangen. De richtlijn waar de 
school boven moest zitten was 533. De  
klas heeft het heel goed gedaan en we 
zaten ruim boven het landelijk  
gemiddelde met 537,5. We mogen trots 
zijn op deze leerprestaties, er is hard voor 
gewerkt. Goed gedaan allemaal! 
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AVG 

Van vele ouders hebben wij inmiddels het 
toestemmingsformulier mogen ontvangen 
aangaande de wet op de privacy. Jullie 
mogen van De Wegwijzer verwachten dat 
wij zorgvuldig omgaan met de persoonlijke 
gegevens en zo goed rekening zullen 
houden met de verzoeken bijvoorbeeld 
niet of wel op facebook te verschijnen. Dit 
hebben wij in afwachting van de 
formulieren al even niet gedaan. Ook voor 
de website bekijken we hoe we dit kunnen 
afschermen.  

 
Herhaalde oproep leerlingraad 
Beste groepen en ouders,    

Wij hebben het in de leerlingraad gehad 

over lezen. We hebben vooral tijdschriften, 

strips, moppen en gedichten nodig. Als 

jullie boeken dubbel hebben of al uit 

hebben en er niks meer mee doen, 

kunnen jullie ons er heel blij mee maken. 

Dus doen jullie er niks meer mee willen 

jullie het dan meenemen naar school voor 

de groepen 3,4,5,6,7,en 8! In de hal op de 

gele kast kan materiaal worden 

ingeleverd. Alvast bedankt.   

Groetjes de leerlingenraad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Inzameling papier & kleding 
Maandag 4 juni wordt het oud papier 
opgehaald. Dinsdag 5 juni staat er weer 
een kledinginzameling gepland voor het 
Leger des Heils. 
 

 

Sportdag 
Aanstaande woensdag 6 juni is de 
sportdag. Hierbij is een oproep gedaan 
aan ouders voor hulp. Mocht u kunnen: 
mail naar mengbers@skolo.nl 

 
Formatie 2018-2019 
Momenteel doet de directie hun uiterste 
best om de formatie voor het komend 
schooljaar rond te krijgen. Zodra er meer 
duidelijkheid is over de definitieve 
groepsindeling en groepsbezetting en de 
MR alles heeft goedgekeurd, zult u op de 
hoogte worden gebracht.  

 
Agenda  
 
3 juni 

Eerste Heilige 
Communie 

 
4 juni  

 
Oud-papier 

 
5 juni 

 
Leger des Heils 

 
6 juni 

 
Sportdag  

 
13-16 juni 

 
Avondvierdaagse 

 
19 juni  

 
Ouders op bezoek 

 
20, 21, 22 juni 

 
Kamp groep 8 

 
26 juni 

 
OR-vergadering 

 
27 juni 

 
GMR-vergadering 

 
28 juni 

 
Alle kinderen 
middag vrij i.v.m. 
groot werkmoment 
team 

29 juni Groep 7 Amsterdam 

 
 
Namens het team van de 
Wegwijzer  


