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Sponsorloop Vastenactie 
Dit jaar spaarden wij voor de stichting 
Fajikunda, een sociale werkplaats in 
Gambia, waar gehandicapten hun 
dagelijkse portie rijst verdienen. Een 
fantastische opbrengst van €750,- 
daarvoor hartelijk dank voor de geweldige 
inzet. Het resterende bedrag komt ten 
goede aan onze eigen schoolbibliotheek.  
 

 

 
Koningsspelen 
Op vrijdag 12 april vierden we de 
Koningsspelen. Het was voor het eerst dat 
we dit met de bovenbouw samen met 
basisschool Veldzijde hebben 
georganiseerd. Jammer dat we niet goed 
aan de (vrijblijvende) deelname van groep 
1 hebben gedacht. Wij nemen dit mee en 
voor volgend jaar organiseren wij natuurlijk 
een grote sportdag voor iedereen! Groep 1 
kan op onze eigen schoolsportdag op 29 
mei nog goed laten zien wat zij kunnen. 

 
Flashmob 
Woensdag 15 mei doen de groepen 5 en 6 
mee aan een flashmob, samen met alle 
groepen van de basisscholen Losser en 
Overdinkel in het centrum, welkom! 

 

Sportdag 
Woensdag 29 mei hebben wij onze 
sportdag op de atletiekvelden. In de 
oorspronkelijke kalender was dit 15 mei 
maar ivm de zojuist genoemde flashmob 
in het centrum voor alle scholen hebben 
wij het verplaatst naar de 29e. Hiervoor 
kunt u zich voor ouderhulp aanmelden 
zoals u in de mail hebt lezen. 
Wij danken jullie alvast heel hartelijk voor 
jullie medewerking. Zonder jullie lukt het 
ons niet om het te organiseren.   
 

Gelukswijzer De Wegwijzer 
Misschien hebben jullie de stickers al zien 

hangen aan de wand in de school? Onze 

gelukswijzer. Aan de hand van onze 

Daltonaanpak ‘De Gelukswijzer’ stimuleren 

wij een positieve en veilige sfeer in school. 

Wij hebben hier door middel van een 

viering in de hal aandacht aan 

geschonken en na de meivakantie zullen 

we starten met het stuk voor stuk 

aanbieden van onze eenduidige 

schoolregels, bedacht door teamleden en 

kinderen uit de leerlingenraad.  

 

 

 

 

 

 

 

Meer info volgt. Marleen Kulk dank voor 

het prachtige ontwerp. René Hazekamp 

hartelijk dank voor de verdere realisatie! 
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Bibliotheek op school 
Zoals in de extra nieuwsbrief vlak voor de 
vakantie stond te lezen openen wij 
woensdag 8 mei aanstaande onze eigen 
bieb op school. Wij vertrekken om 9.30 
vanaf het gemeentehuis terug naar school.  
Rond 10.00 uur gaan we hier het lintje 
doorknippen, zoals gezegd: de koffie staat 
klaar! 

 
 
 
 
 
 

 
Cirkelslag 
Op donderdagmorgen 16 mei doen we 
met groep acht mee met JP Sirkelslag.  
Acht groepen acht in de Parochie Maria 
Vlucht spelen om de hoofdprijs: een 
klassenfeest. Met dit spel wordt aan een 
thema gewerkt. Het thema van 2019 is 
SPOORZOEKEN.  
JP Sirkelslag wordt gespeeld tussen 8.30 
u. en 11.45.u. Met dit spel probeert het 
jongerenpastoraat in de Parochie Maria 
Vlucht aan alle kinderen te laten zien hoe 
leuk, gezellig en actueel het is om samen 
te spelen en samen te werken. 

Agenda 
 
 
 
Woensdag 8 mei 

Opening van de 
bieb op school 
9.15 uur optocht 

 
 
Zondag 12 mei 

Eerste heilige 
Communie 
Moederdag 

 
Maandag 13 mei 

MR-vergadering 
20.00 uur 

 
Woensdag 15 mei 

 
Flashmob gr 5/6 

 
Woensdag 16 mei 

 
Cirkelslag groep 8 

 
Vrijdag 17 mei 

Talentenmiddag: 
Energy circuit 

 
Woensdag 22 mei 

Groep 8 op kamp 
tm 24 mei 

 
Donderdag 23 mei 

Groepen 1 tm 6 op 
schoolreis 

 
Maandag 27 mei 

OR-vergadering 
20.00 uur 

 
Woensdag 29 mei 

 
Sportdag 

 
Donderdag 30 & 
Vrijdag 31 mei  

 
 
Vrij ivm Hemelvaart 

            

Namens het team nog een fijne vakantie! 
 
 
Daniële Ossenvoort 
Michelle Homburg 
 
 

 


