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Onderwijsontwikkeling 
Dinsdag 10 maart zijn alle leerlingen 
vrij. Voor de leerkrachten staat een 
studiedag op het programma. We gaan 
verder aan de slag met begrijpend 
luisteren en begrijpend lezen. Na de 
middag gaan we het hebben over Dalton, 
en het vergroten van eigenaarschap bij 
leerlingen en het nadenken over eigen 
gedrag. 
 

OPEN DAG 
Vrijdag 20 maart houden we een open dag 
voor iedereen die belangstelling heeft voor 
onze school. Voor de peuters zullen er 
leuke activiteiten worden georganiseerd in 
de kleutergroepen. Ook is er kraampje 
waar je een lekkere pannenkoek kan 
komen eten. Graag willen we iedereen 
laten zien wat een supertoffe school De 
Wegwijzer is. Met onderwijs van deze tijd. 

 
Lekker fit 
Vanaf 2 maart kan de basisschooljeugd uit 
de gemeente Losser zich weer inschrijven 
voor Lekker Fit Losser !  Lekker Fit is een 
sportstimuleringsprogramma waar 
kinderen 1 sport mogen kiezen die zij leuk 
vinden om een keer uit te proberen. 
Het blijkt dat veel kinderen wel eens een 
andere sport willen proberen buiten hun 
eigen sport om of dat men nog niet aan 
sport doet. 
 
De inschrijving start vanaf 2 maart a.s. en 
kinderen kunnen digitaal inschrijven via de 
website www.lekkerfitlosser.nl de 
inschrijving eindigt op 22 maart. 

Jaarlijks doen ongeveer 200 kinderen mee 
aan Lekker Fit Losser. Dit jaar zijn er weer 
veel leuke sporten om uit te proberen. 
De organisatie is in handen van de 
Buurtsportcoaches van de Gemeente 
Losser en de gezamenlijke 
sportverenigingen.  

 
Adviesplein 
Donderdag 12 maart is er weer een 
adviesplein. Zo’n zesmaal per jaar 
bezoeken zijn ’s ochtends onze school. In 
de kalender en nieuwsbrief staan de data 
steeds genoemd.  
Vanuit de GGD komt Annet Loohuis, 
vanuit de gemeente Mariëlle Kamer 
(WIJZ) en vanuit de bieb Yolanda Kerver. 
Zij zitten vanaf 8.20 uur klaar in de hal om 
u gratis te voorzien van advies. Hierbij 
kunt u denken aan voorleestips, 
boekadviezen, slaapproblemen, 
opvoedtips, medische probleempjes en 
nog veel meer. Doe er u voordeel aan! 

 

 
 
 
 
 
 
 
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  

 

http://www.lekkerfitlosser.nl/
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Vakantierooster 2020-2021 
Met instemming van de GMR is 
onderstaand vakantierooster voor 
schooljaar 2020-2021 vastgesteld: 

Herfstvakantie         12-10-20 t/m 16-10-20 

Kerstvakantie          21-12-20 t/m 01-01-21 

Carnaval                 15-02-21 t/m 16-02-21 

Voorjaarsvakantie   22-02-21 t/m 26-02-21 

Pasen                     05-04-21 

Meivakantie             26-04-21 t/m 07-05-21 

Hemelvaart             13-05-21 t/m 14-05-21 

Pinksteren              24-05-21 

Zomervakantie       12-07-21 t/m 20-08-21 

 
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? Ze zijn natuurlijk van harte 
welkom om in te schrijven op onze open 
dag. Super bedankt voor jullie hulp! 

Agenda 
 
Maandag  
2 maart 

Leerlingenraad 
Duik ‘r eens in 

Dinsdag  
10 maart 

Studiedag 
Alle leerlingen hele dag 
vrij 

Donderdag 
12 maart 

 
Adviesplein 

Vrijdag 
20 maart  

Open dag 
17.00-19.00 uur 

31 maart Groep 7 en groep 8 
theoretisch 
verkeersexamen 

            

Namens het team 
 
 
 

 


