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Oktober	  maand	  van	  het	  “VERKEER”	  
Alle	  leerlingen	  hebben	  aan	  het	  begin	  van	  het	  
schooljaar	  hesjes	  uitgereikt	  gekregen	  van	  de	  
gemeente.	  Dit	  geldt	  voor	  alle	  scholen	  in	  en	  om	  
Losser.	  Dit	  om	  de	  veiligheid	  en	  zichtbaarheid	  
vergroten.	  Het	  zou	  fijn	  wanneer	  de	  kinderen	  
de	  hesjes	  voor	  en	  na	  schooltijd	  aan	  doen.	  Wij	  
steunen	  dit	  initiatief	  maar	  wij	  gaan	  hier	  niet	  
op	  ‘controleren’.	  Het	  is	  de	  eigen	  
verantwoordelijkheid	  van	  ouders	  /	  kinderen	  
hoe	  ze	  worden	  gebruikt.	  	  
	  
Leerlingenraad	  

De	  leerlingenraad	  is	  weer	  voor	  
de	  eerste	  keer	  bij	  elkaar	  
gekomen.	  Er	  is	  direct	  
buitenspeelgoed	  uitgezocht	  
dat	  inmiddels	  in	  huis	  is!	  Zo	  
hoeven	  de	  kinderen	  zich	  
buiten	  niet	  te	  vervelen.	  	  

	  
Kinderboekenweek	  
Dit	  jaar	  is	  het	  thema	  van	  de	  
Kinderboekenweek	  `Reis	  je	  mee`.	  Een	  thema	  
waarbij	  reizen	  en	  vervoermiddelen	  centraal	  
zullen	  staan.	  Wij	  openen	  de	  
kinderboekenweek	  maandag	  30	  september	  
met	  Streetwise	  en	  een	  halviering.	  Wij	  sluiten	  
deze	  af	  met	  het	  gezellige	  inloopuurtje	  op	  
donderdag	  17	  oktober.	  De	  hal	  is	  al	  weer	  mooi	  
versierd!	  
	  
ANWB	  Streetwise	  komt!	  
Maandag	  30	  september	  komt	  de	  ANWB	  weer	  
langs	  voor	  belangrijke	  en	  leerzame	  
verkeerseducatie.	  In	  de	  diverse	  groepen	  
worden	  de	  volgende	  thema’s	  aangeboden:	  

Groep	  1	  &	  2:	  Toet	  toet	  Het	  herkennen	  van	  
(gevaarlijke)	  verkeersgeluiden	  en	  het	  oefenen	  
met	  oversteken	  staan	  centraal.	  	  
Groep	  3	  &	  4:	  Blik	  en	  klik	  Je	  leert	  onder	  andere	  
veilig	  oversteken	  over	  een	  zebrapad	  en	  tussen	  
twee	  auto’s.	  	  

	  
Groep	  5	  &	  6:	  Hallo	  auto	  Je	  neemt	  zelf	  plaats	  
op	  de	  bijrijdersstoel	  van	  een	  ANWB	  lesauto	  en	  
mag	  zelf	  remmen!	  	  
Groep	  7	  &	  8:	  Trapvaardig:	  traint	  je	  in	  
fietsvaardigheid,	  met	  zware	  rugzak	  op	  ter	  
voorbereiding	  op	  het	  VO!	  

Parkeren	  
We	  zien	  veel	  auto’s	  geparkeerd	  staan	  voor	  de	  
school	  waar	  dit	  niet	  hoort.	  Voor	  de	  veiligheid	  
van	  AL	  onze	  kinderen	  vragen	  wij	  ouders	  en	  
verzorgers	  de	  auto	  daar	  neer	  te	  zetten	  waar	  
dit	  is	  toegestaan.	  Bedankt	  alvast!	  
	  
Inloopuurtje	  
Op	  17	  oktober	  houden	  we	  van	  17.00	  uur	  –	  tot	  
18.30	  uur	  ons	  inloopuurtje	  met	  aanvullend	  
herfstfair	  activiteiten.	  Alle	  leerlingen,	  ouders,	  
opa`s,	  oma`s,	  oppas,	  buren	  en	  overige	  
belangstellenden	  zijn	  van	  harte	  welkom.	  Er	  	  
zijn	  tal	  van	  activiteiten	  en	  de	  tentoonstelling	  
van	  kinderwerk.	  Hierbij	  een	  oproep	  voor	  
ouders	  die	  wat	  lekkers	  willen	  bakken/maken	  
dat	  die	  avond	  verkocht	  kan	  worden.	  Het	  mag	  
met	  het	  thema	  verkeer	  te	  maken	  hebben	  
maar	  ‘reis	  je	  mee’	  is	  breder	  dan	  dat.	  Een	  hapje	  
of	  snack	  uit	  andere	  landen	  zou	  ook	  heel	  erg	  
leuk	  zijn!	  Alle	  hulp	  is	  welkom!	  
	  
Contact	  hierover	  mag	  met	  	  
OR-‐lid	  Esther	  Jansink	  06-‐18053943	  
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Verkeerlabel	  en	  Fietscontrole	  
Donderdag	  17	  oktober	  organiseren	  de	  
verkeersouders	  de	  jaarlijkse	  	  
fietscontrole.	  We	  gaan	  de	  donkere	  dagen	  
tegemoet,	  dus	  	  goede	  verlichting	  is	  van	  
belang!	  Alle	  leerlingen	  vanaf	  groep	  3	  mogen	  
de	  fiets	  mee	  naar	  school	  nemen	  om	  te	  laten	  
controleren.	  Wilt	  u	  er	  alvast	  voor	  zorgen	  dat	  
de	  fiets	  er	  goed	  uitziet?	  Er	  wordt	  namelijk	  
geen	  hercontrole	  uitgevoerd.	  

	  
Deze	  fietscontrole	  zal	  dit	  jaar	  
extra	  feestelijk	  zijn	  omdat	  de	  
wethouder	  langs	  komt	  voor	  het	  
aanbieden	  van	  het	  verkeerslabel!	  
Dit	  ontvangen	  wij	  omdat	  wij	  om	  
13.15	  uur	  omdat	  wij	  ons	  inzetten	  
voor	  goed	  verkeersonderwijs,	  
actieve	  verkeersouders	  hebben	  en	  
in	  en	  om	  de	  school	  oog	  hebben	  
voor	  veiligheid.	  	  
	  

Kleding	  
Gezocht	  kleding	  voor	  ‘de	  ongelukjes’	  in	  de	  
onderbouw.	  We	  hebben	  op	  dit	  moment	  te	  
kort	  aan:	  
-‐	  Broeken	  voor	  zowel	  jongens	  als	  meisjes	  in	  de	  
maten	  110	  –	  116	  –	  122	  
-‐	  Ondergoed	  voor	  zowel	  jongens	  als	  meisjes	  in	  
de	  maten	  110	  –	  116	  –	  122	  
Graag	  afgeven	  aan	  de	  juffen	  van	  groepen	  1	  en	  
2.	  Alvast	  namens	  de	  kinderen	  en	  ons	  
beddankt.	  	  
	  
Aanmelding	  nieuwe	  leerlingen	  
Ook	  nu	  weer:	  we	  vragen	  u	  om	  kinderen	  die	  dit	  
schooljaar	  of	  voor	  1	  okt.	  2020	  4	  jaar	  worden	  
aan	  te	  melden.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  broertjes	  of	  
zusjes	  waarvan	  de	  kinderen	  al	  op	  school	  
zitten.	  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	  

	  
	  
Herfstgroeten	  namens	  het	  team	  

	  
30	  sept.	  

	  
Streetwise	  
	  

	  
30	  sept.	  

	  
MR	  vergadering	  
	  

	  
1	  en	  2	  okt.	  
	  

	  
Ophalen	  schoolfoto’s	  

	  
2	  okt.	  

	  
Start	  Kinderboekenweek	  	  

	  
7	  okt.	  	  

	  
GMR	  
	  

	  
14	  okt.	  

	  
Lln.	  raad	  
	  

	  
17	  okt.	  

	  
Fietscontrole	  +	  uitreiking	  
verkeerslabel	  
	  

	  
19	  –	  27	  okt.	  

	  
Herfstvakantie	  
	  

	  
28	  okt.	  
	  

	  
Workshop	  W&T	  groep	  4	  en	  5	  
	  

	  
Week	  44	  

	  
Hoofdluiscontrole	  
	  

	  
	  4	  nov.	  	  

	  
Illustrator	  in	  de	  bieb	  voor	  gr.	  4	  
	  


