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Onderwijsontwikkeling 
De vrijdag voor de vakantie hebben we 
een talentenmiddag georganiseerd waarbij 
de groepen er op uit zijn geweest naar 
verschillende bedrijven en instellingen. 
Ook is er weer lekker gekookt en 
gebakken in de eigen koffiekamer. 
De kinderen, maar ook mensen van de 
bezochte locaties, waren zeer enthousiast! 

 

Carnaval 
Vrijdag is het weer zover, het 
carnavalsfeest op school! Nog even de 
feestzaken op een rij. Alle kinderen mogen 
natuurlijk verkleed naar school komen. 
 
Groep 1 tm 4 hebben feest van 9:00 uur 
tot 11:00 uur en groep 5 tm 8 van 12.00 tot 
14.30 uur. Gelieve geen confetti en 
serpentines mee de school in. Alaaf! 

 
Maandag en 
dinsdag is de 
school gesloten in 
verband met het 
carnavalsfeest.  
Veel plezier 
allemaal! 
 

 

 

Theatergroep Stof 
Al jaren oefent de theatergroep S’tof hier 
op woensdagavond voor diverse 
toneelstukken. Als dank hiervoor nodigen 
zij ons, en de andere SKOLO scholen, uit 
voor een voorstelling voor ouders en 
leerlingen van groep 7 en 8. Dit zal zijn op 
woensdagavond 13 maart. Voor meer 
informatie en opgave zie de vrijblijvende 
bijlage.  

 
Beeball 
Dit jaar zal het indian-dutch toernooi 
worden vervangen door het spel bee-ball.  
Hier is voor gekozen omdat ALLE 
kinderen actiever mee kunnen doen 
tijdens het spel. Het lijkt op slagbal. In de 
bijlage is de uitleg te vinden voor de 
geïnteresseerden.  
 
 

 
 
 
 
Biebouders gezocht 
Na onze vorige oproep hebben we 
gelukkig al een aantal ouders bereid 
gevonden om ons te helpen bij de 
bibliotheek op school. Het gaat om een 
half uurtje in de 2 à 3 weken. Wie wil er 
nog meer meehelpen? Laat het ons weten 
op wegwijzer@skolo.nl. 
 
Daarnaast is onze eigen bibliotheek in 
Losser dit jaar genomineerd voor de beste 
bibliotheek van Nederland 2019. Dat is 
natuurlijk al heel gaaf, maar daarmee zijn 
zij er nog niet. Daar kunnen zij jullie hulp 
bij gebruiken. Van 1 tot 31 maart kunnen 
jullie op onze bibliotheek stemmen om hen 
zo aan die eerste plek te helpen.  
Stemmen kan via de volgende link: 

https://www.bibliotheekblad.nl/beste_biblio

theek/verkiezing/stemmen/1000003173 

mailto:wegwijzer@skolo.nl
https://www.bibliotheekblad.nl/beste_bibliotheek/verkiezing/stemmen/1000003173
https://www.bibliotheekblad.nl/beste_bibliotheek/verkiezing/stemmen/1000003173
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Vakantierooster 2019-2020 
Met instemming van de GMR is 

onderstaand vakantierooster voor 

schooljaar 2019-2020 vastgesteld. 

 

Andere vrije dagen zijn: 

-Sinterklaas:  

donderdagmiddag 5 december 2019 

-Carnaval:  

maandag/dinsdag 24 en 25 februari 2020 

-Goede Vrijdag:  
vrijdagmiddag 10 april 2020 
-Studiedag personeel SKOLO:  
woensdag 6 mei 2020 
-Start zomervakantie  
vrijdagmiddag 3 juli 2020 
 

Het vakantierooster wordt jaarlijks 

opgesteld op basis van de richtlijnen 

vanuit de overheid voor onderwijsuren, nl. 

minimaal 7520 onderwijstijd voor 

leerlingen verdeeld over acht schooljaren.  

Uit de berekening voor 2019-2020 is 

gebleken dat er bij meerdere groepen 

sprake is van te weinig onderwijsuren over 

de gehele looptijd. Dit komt o.a. door een 

structureel laag aantal onderwijsuren voor 

groep 1 (vrijdags geen les), een 

vermindering van de onderwijstijd voor 

(bijna) alle groepen door de stakingsdagen 

in het onderwijs en minder lesdagen in 

2019-2020. Om te voorkomen dat groepen 

leerlingen in de komende jaren extra 

onderwijsuren nodig hebben, is 

bovenstaand vakantierooster vastgesteld. 

Het belangrijkste verschil ten opzichte van 

dit schooljaar is dat de meivakantie voor 

leerlingen doorloopt tot en met woensdag 

6 mei 2020. Voor het personeel van 

SKOLO is op die woensdag een 

gezamenlijke studiedag gepland. We 

sluiten met onze scholen aan op het 

rooster van het TCC Losser.  

Aanmelding nieuwe leerlingen 
Ook nu weer: we vragen u om kinderen 
die volgend schooljaar 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? Super bedankt voor jullie hulp! 

 
Agenda 
 
Vrijdag 
1 maart 

 
Schoolcarnaval! 

Maan- & dinsdag 
3 en 4 maart 

 
Vrij ivm carnaval 

Donderdag 
7 maart  

Musical alle groepen 
Verkeersquiz gr 6 

Maandag  
11 maart 

Beeball training 
Leerlingenraad 

Donderdag 14 
maart 

 
Voorstelling groep 7 en 8 

Vrijdag 15 maart 
 

Staking: nader bericht 
volgt voor dit weekend 

 
Woensdag 20 
maart 

 
Stembureau verkiezingen 

            

Namens het team, 
 
Daniële Ossenvoort 
Michelle Homburg 
 
 

 

 Vakantie van t/m 

Herfstvakantie ma 21-10-2019 vrij 25-10-2019 

Kerstvakantie ma 23-12-2019 vrij 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie ma 17-02-2020 vrij 21-02-2020 

Pasen   ma 13-04-2020 

Meivakantie ma 27-04-2020 di 05-05-2020 

Hemelvaart do 21-05-2020 vrij 22-05-2020 

Pinksteren   ma 01-06-2020 

Zomervakantie ma 06-07-2020 vrij 14-08-2020 


