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Ouderraad bedankt! 
Donderdag 20 december vierden we het 
kerstfeest op school. Het was smullen en 
heel sfeervol. Alle ouders bedankt voor 
alle lekkere hapjes en drankjes, heerlijk! 
De ouderraad bedankt voor de 
ondersteuning en aankleding. Op het plein 
brandde een lekker vuurtje, speelde 
gezellige kerstmuziek en was er wat 
lekkers te drinken en eten. Laten we de 
hamburgerbakkende Kerstmannen ook 
niet vergeten. Goed gedaan, wat een 
gezelligheid, dankjulliewel! 
 

 
 
 
 
 
 
Nominatie Vrijwilligersprijs 
Onze ouderraad staat altijd klaar voor de 
school en onze kinderen. Het organiseren 
van de Bingo voor heel Losser met 
opbrengst voor school, meehelpen 
organiseren van sinterklaas, kerst, pasen 
en zo meer. Maar laten we ook de 
luizenmoeders en halcommissie niet 
vergeten, ook zij zorgen dat wij ons werk, 
onderwijs geven aan de kinderen, goed 
kunnen blijven doen. We zijn ontzettend 
blij met jullie en hebben daarom de 
ouderraad genomineerd voor de 
vrijwilligersprijs van Losser. Deze zal 
woensdagavond aanstaande op het 
gemeentehuis worden uitgereikt, duimen 
maar, namens ons dik verdiend! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Klusouders 
Naast de vele betrokken moeders hier op 
school is er momenteel ook een actieve 
club vaders aan het klussen. Van 
repareren, tot schoonmaken, van 
monteren tot schuren en lakken. De 
eerstvolgende klus zal het aanpakken van 
het podium zijn. Goed bezig! 

 
Onderwijsontwikkeling 
Ontwerp bibliotheek op school 

Zoals jullie waarschijnlijk weten zijn we 
druk bezig met de voorbereidingen van de 
bibliotheek op school. Vol trots kunnen wij 
jullie al een eerste ontwerp laten zien van 
waar de bieb gaat komen. Wij hopen dit 
eind april helemaal klaar te hebben! 
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Ouders op bezoek 

De vorige keer was het een groot succes, 
daarom weer de mogelijkheid om in de 
groep van uw kind mee te kijken. Welkom 
op dinsdagmiddag 22 januari 14.00-14.45 
uur! 

 
 
Schaatsen bovenbouw 
Een aantal kinderen hadden al eens 
genoemd graag te willen leren schaatsen. 
Nu is het zover, woensdag op naar de 
ijsbaan in Enschede. Veel plezier! 
 

 
 
 
 
 

 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
De komende maanden zal er weer worden 
gewerkt aan de formatie voor het 
schooljaar 2019-2020. Het is belangrijk 
voor ons om te weten hoeveel leerlingen 
er zullen instromen. We vragen u om 
kinderen die volgend jaar 4 jaar worden 
aan te melden. Misschien kent u ouders 
met kinderen in die leeftijd, die hun kind op 
onze school willen aanmelden. Wilt u hen 
dan vriendelijk vragen om een afspraak te 
maken? Alvast bedankt! 

 
 
 

Agenda 
 
 
9 januari 

 
Schaatsen goep 6 tm 8 
IJsbaan Twente 

 
9 januari 

 
Nieuwjaarsreceptie 
Gemeentehuis Losser 

 
9 & 10 
januari 

 
Luizencontrole 

 
17 januari 
 

 
Studiedag: alle kinderen 
vrij 
 

21 januari Ouderraad 20.00 uur 

 
22 januari 

 
Ouders op bezoek 
Welkom om 14.00-14.45 
uur 

23 januari Start Nationale 
Voorleesweken 

29 januari Creamiddag 
            

 
Namens het team, 
Michelle Homburg 
 

 
 
 

 


