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Onderwijsontwikkelingen 
De voorbereiding voor de bibliotheek op 
school is in volle gang. Zo zijn alle boeken 
al gesaneerd door medewerkers van de 
bibliotheek en wordt er gewerkt aan een 
nieuw ontwerp van de hal. Hierbij zijn ook 
een aantal klusouders betrokken die 
meehelpen met het tillen en verrijdbaar 
maken van zware kasten. Fijn! 
 

Greune deal 
In de afgelopen tijd zijn wij achter de 
schermen bezig geweest met de greune 
deal. Met de Greune Deal gaan de 
basisscholen en de gemeente 
samenwerken voor een duurzaam Losser 
in 2040. Deze deal hebben wij met 
leerlingen al ondertekend vorig maand.  

 
Nu zijn de leerlingen zelf aan zet. De 
Wegwijzer doet namelijk mee met de 
Energy Challenges. Een scholenwedstrijd 
waarbij scholen tegen elkaar strijden voor 
duurzaamheid. Leerlingen organiseren in 
het voorjaar een duurzaamheids-
campagne op school om zo leraren en 
medeleerlingen bewust te maken van 
energiebesparing en afvalscheiding. 
 

Sinterklaascircuit 

De kinderen uit de verrijkingsgroep 
hebben voor de groepen 3 tm 8 een 
sinterklaascircuit ontwikkeld en uitgevoerd. 
Goed gedaan toppers, dit was een groot 
succes.  

 

Sinterklaas 
Hij komt, hij komt… die lieve goede Sint. 
Op zijn verjaardag woensdag 5 december 
is De Wegwijzer the place to be! 
Sinterklaas bezoekt `s morgens vanaf 9.00 
uur onze school samen met zijn pieten. 
De groepen 1 tot en met 4 en de kinderen 
van Calimero vieren het feest voornamelijk 
in de hal. Ze zullen optredens voor 
Sinterklaas en zijn pieten verzorgen. De 
groepen 5 tot en met 8 vieren het feest in 
de eigen groepen. Natuurlijk komt 
Sinterklaas in alle groepen op bezoek.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Op dinsdag 4 december is de generale 
repetitie gr. 1 t/ m 4 in de hal voor ouders 
van 13.45 uur tot 14.30 uur. Wees 
welkom! 

 
Adventsvieringen 
Terwijl Sint nog in het land is, hebben we 
dinsdag 11 december de eerste 
adventsviering met z’n allen. De laatste 
viering valt in de grote kerstviering. 
 

Kerstviering 
Donderdag 20 december vieren we het 
kerstfeest op school. Op dit moment is de 
invulling van het programma nog niet rond. 
U ontvang hierover z.s.m. informatie.  
De groepen 1 en 2  zijn donderdagmiddag 
vrij. Vrijdagmiddag om 12.00 uur begint 
voor alle groepen de kerstvakantie. 
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Gezinsvieringen 

We nodigen in deze donkere tijd 

alle kinderen met hun ouders uit 

om samen met het koor Vivace 

het licht te laten schijnen in de 

vieringen op:  

 2e zondag Advent  9 december  
9.00 uur  

 Kinderkerk 24 december 16.00 uur  

 Kerstviering 24 december 17.00 
uur  

Wilt u op de hoogte zijn van de alle actuele 

activiteiten en vieringen? Kijk dan op de 

website van de parochie Maria Vlucht.  

Geloofsgemeenschap Katholiek Losser, H. 

Maria Geboortekerk.  

Agenda 
 

 
 
3 dec 

 
 
MR-vergadering 

 
 
4 dec 

 
 
Generale repetitie 

 
 
5 dec. 

 
 
Sinterklaasfeest. 

 
 
11 dec. 

 
 
OR vergadering 

 

 
19 dec. 

 

 
Leerlingenraad 

 

20 dec. 
 

Kerstviering op 
school. 
Groepen 1 & 2 
middag vrij 

 

21 dec.tot en met 6 
januari 2018 
 

 
Kerstvakantie 
Alle kinderen 12.00 
uur vrij 

 

 
7 januari 

 
Eerste schooldag in 
2019 

 
 

Wij wensen iedereen een leuke sinterklaas 

en hele fijne feestdagen! 

              

Namens het team, 
Daniële Ossenvoort & Michelle Homburg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     


