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Onderwijsnieuws 
We hopen dat jullie het niet is ontgaan in 
het nieuws dat wij vlak voor de vakantie 
het Twents Verkeersveiligheidslabel 
hebben ontvangen van de gemeente en 
provincie. Omdat wij als school een 
actieve rol oppakken in het geven van 
verkeerseductie en het houden van 
activiteiten als ‘streetwise’ van de ANWB, 
fietscontroles en verkeersexamens pronkt 
dit label nu aan onze voorgevel! 

 
Daarnaast hebben we actieve verkeers-
ouders, ook een voorwaarde voor een 
verkeersveilige school, dit zijn Wendy 
Veger en Chantal Vrijkotte. Door hun 
inzet, en die van de gemeente, hebben wij 
nu twee prachtige verkeershandjes voor 
de school staan om het verkeer te 
attenderen op de oversteekplaats voor 
school. Mooi gedaan, dankjulliewel.  
 
 

Herfstfair/inloopuurtje 
We kunnen terugkijken op een geslaagd 
inloopuurtje. Het was ontzettend gezellig. 
Wat heeft de Ouderraad er ook weer een 

werk van gemaakt. Wat een gave 
voertuigen stonden er bijvoorbeeld te 
bewonderen voor onze school. Maar laten 
we de leerlingen zelf ook niet vergeten! Zij 
hebben prachtige werkstukken gemaakt,  
opdrachten bedacht en uitgevoerd en zelf 
hapjes gemaakt. Helemaal super, allemaal 
hartelijk dank voor de inzet, het lekkers en 
de gezelligheid! 

 

 
 

Gezellig, Bingotijd! 

De bladeren vallen en het is eerder 

donker. Tijd voor een verzetje met een 

lekker hapje en een drankje. A.s. 

donderdag 14 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. 

De school is open vanaf 

19.30 en de bingo start om 

20.00 uur. Altijd al 

nieuwsgierig? Kom gewoon, 

jullie zijn van harte welkom! 
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Kerstkoor  
Dit jaar gaat het traditionele “wegwijzer-
kinderkoor” een andere ofwel een extra 
invulling geven aan de kersttijd 2019. 
Zeker wordt er ook op school weer 
gezongen en kerst gevierd samen. 
Maar dit jaar gaat het wegwijzer-
kinderkoor onder bezielende leiding van 
Selina Eulderink meedoen aan een heus 
kerstconcert in de Mariageboortekerk in 
Losser, op zondag 15 december, aanvang 
16.00 uur.  
 
Hier treedt ook het Twents Capella 
Ensemble (hier zingt de vader van Stijn / 
Femke Hazekamp ) op en sopraan Marjan 
Vleeming, en natuurlijk : het wegwijzer-
kinderkoor. Een mooie kans voor een 
prachtige ervaring, maak uw kind 
enthousiast en laat de kinderen zingen. 
Vanaf groep 4 t/m 8 zijn alle kinderen 
welkom! Aanmelding mag bij leerkracht of 
rechstreeks bij Selina Eulderink. 
(seulderink@skolo.nl) 
 
 

Opvoering theatergroep Stof                                               
“ONDERUIT”  is de titel van de 

theatervoorstelling van theatergroep Stof 

die op 8 november 2019 op De Wegwijzer 

wordt opgevoerd. Vorig jaar hebben zij 

hier ook een stuk opgevoerd dat bezocht 

is door een deel van onze ouders. Het 

script is door de jongeren zelf geschreven 

en kent naast een serieuze toon ook 

humor en zang. Het stuk: Je kijkt naar een 

gemiddeld gezin.Totdat er dingen 

gebeuren waardoor de gelukkige situatie 

totaal verandert en het gezin vastloopt, 

‘onderuit’ gaat. Het leven van iedereen 

staat op zijn kop. Wat nu?  Wie helpt?  

Hoe laat: Aanvang 19.30 u.  
Voor wie: belangstellenden. 
Aanmelden wenselijk: 
ans.telintelo@mariavlucht.nl 
Entree: vrije gift. 

Staking 
Woensdag 6 november is er een landelijke 

stakingsdag van het onderwijs. Onze 

school zal open zijn en les geven in alle 

groepen….maar wij dragen het onderwijs 

een wam hart toe. Wij vinden het een 

prachtig belangrijk vak waar we van 

hopen dat veel jongeren en kinderen hier 

in de toekomst voor zullen blijven kiezen!  

 
Agenda 

31 oktober  Groep 3 en 4 naar 
voorstelling het bange 
‘dierenbos’ 

 
6 nov 

 
Landelijke stakingsdag 

 
8 nov  

 
Groep 5 voorstelling 
Momo & de Tijdspaarders 

8 nov  
Uitvoering theatergroep 
Stof 

12 nov  Jubileum Juf Yvonne 40 
jaar juf 

 
14 nov. 

 
Bingo avond! 

 
16 nov. 

 
Intocht Sinterklaas in 
Nederland  

 
18 nov. 

 
Leerlingraad 

21 & 25 nov. 
 

Ouder- en ouder/kind 
gesprekken 

   
28 nov. 

 
Adviesplein 8.20uur 

 
Namens het team 
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