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Daltonnieuws 

Woensdag aanstaande reizen wij af naar 

het daltoncongres in Deventer.  

In samenwerking met Dalton International 
organiseert de Nederlandse Dalton 
Vereniging een internationaal 
daltoncongres, waarbij ook daltonscholen 
uit België, Duitsland, Polen, Oostenrijk en 
China aanwezig zijn. Het belooft een 
inspirerende dag te worden met lezingen, 
workshops en meet-ups. 

 

 

 

 

Wij hebben als collega’s zelf een 
programma kunnen samenstellen van 
lezingen en workshops. We hebben er zin 
in om weer mooie inspiratie mee terug te 
nemen naar De Wegwijzer! 

St. Maarten 
Namens de organisatoren, 
Martinikerlkes, Ondernemers Losser, 
Oranje Comité, en Katholiek Losser 
nodigt Sint Maarten alle kinderen van 

groep 1 t/m groep 6 uit: Zaterdagmiddag 

10 november. H. Maria Geboortekerk 

14.00 u. 

                       

Programma: 

Ontvangst met verhaal en lied 

Rondgang door Losser 

Afsluiting bij ‘t Lossers Hoes 

Loes bij de Oudergesprekken 

 

Heb je een vraag over opvoeden? 
Bij Loes kun je terecht voor informatie en 

advies over opvoeden en opgroeien. 

Blijf niet zitten met je vraag.  
Voor de meeste situaties bestaan 

eenvoudige oplossingen en praktische 

tips. 

Op 19 november tussen 16.30 – 19.00 uur 
en op 22 november tussen 18.00 – 20.00 
uur is Christina ten Klooster, Loes-
medewerker in de gemeente Losser, 
aanwezig in de hal van de Wegwijzer.  
Kom gerust even kennis maken!  
 

Kledinginzameling 
Op 8 november wordt alle ingezamelde kleding 
opgehaald bij ons op school. Help je mee om 
de inzameling tot een succes te maken? 

 
Nieuws uit de groepen 
Hallo allemaal, 

De herfstvakantie is al weer voorbij en de 

gezellige maanden november en 

december komen eraan: sinterklaas, kerst 

en oud en nieuw.  Dat lijkt ons leuk! Wij 

hebben een gezellige groep. Dit jaar is juf 

Esther nieuw, zij is op de donderdag en 

vrijdag in onze groep. We hebben voor de 

herfstvakantie al veel gedaan. De 
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kinderboekenweek was leuk en de 

creamiddag ook. Op een maandagmorgen 

zijn we naar de Duivelshof geweest voor 

een herfstproject van de IVN. Dat was 

super leuk en interessant. We vingen ook 

kleine kikkers en meneren lieten ons 

mooie dingen van de natuur zien en 

vertelden daarover. 

Op de vrijdagmiddagen doen we ook leuke 

dingen, bv techniek, lapbook, 

boekenmarkt, gezelschapsspelletjes, 

drama. Ook zit je dan bij kinderen van een 

andere groep. De volgende 3 dinsdagen 

zijn er voorleeswedstrijden in onze groep. 

Twee kinderen die mooi voorlezen mogen 

dan 22 november meedoen in de finale in 

de hal. Wij hopen dat iemand van onze 

groep wint. 

De groeten van groep 7 

Persbericht: De Bingo! 

Wilt u ook mooie prijzen winnen of de 

spanning voelen om als eerste ‘Bingo’ te 

kunnen roepen in de zaal, of het winnend 

lot hebben in de loterij? Of wilt u gewoon  

een oergezellige avond? Met een lekker 

hapje en een drankje? Dat kan!  

Donderdag 15 november wordt op 

basisschool De Wegwijzer weer de 

jaarlijkse Bingo georganiseerd voor alle 

inwoners van Losser. De opbrengst van 

de bingo komt ook dit jaar weer geheel ten 

goede aan de kinderen van de school. 

Er zijn vele mooie prijzen te winnen, welke 

zijn gesponsord door de ondernemers van 

de gemeente Losser. De school is open 

vanaf 19.30 en de bingo start om 20.00 

uur.  

 

 

 

 

 
Agenda 
 
 
Maandag 5 nov 

 
OR-vergadering 

 
Woensdag 7 
nov 

 
Daltoncongres 
Deventer 
Alle kinderen vrij 

 
Donderdag 8 
nov 

 
Kledinginzameling 

 
Donderdag 8 nov 

 
Nationaal Schoolontbijt 

 
Donderdag 15 
nov 

 
BINGO! 

 
Maandag 19 en 
donderdag 22 
nov 

 
Oudergesprekken  
16.00 – 20.00 uur 

 
Dinsdag 20 nov 

 
Klusouders avond 

 
Dinsdag 27 nov 

 
Zorgplein 8.20-9.30 uur  

 
Vrijdag 30 nov 

 
Creamiddag 

 
 
Hartelijke groeten namens het team, 
 
Daniële Ossenvoort & 
Michelle Homburg 
 
 

 


