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PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

Studiedag PBS: 
Op woensdag 14 februari heeft het hele team 
een studiedag in het kader van PBS 
ontwikkeling. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
 
Leerlingenpanel: 
Op maandag 23 januari komt het 
leerlingenpanel weer bijeen. Ze zullen dan o.a. 
praten over de besteding van het budget, wat 
we voor hen ter beschikking hebben gesteld, 
voor aanschaf van spelmateriaal. 
Verder is Marco Klein Poelhuis, ambtenaar 
van de gemeente Losser, aanwezig om met de 
kinderen te praten over de speelruimte 
rondom de school. Alle wensen en problemen 
komen hier op tafel. Zo hoort de ambtenaar 
uit de eerste hand wat er leeft en kan hij er 
eventueel actie op laten volgen. 
 

Oud Papier: 
In schooljaar 2017-2018 halen we uw oud 

papier op elke 3de woensdag van de  
maand op. Het ophaalschema ziet er voor de 
rest van het schooljaar als volgt uit: 

 17 januari 

 21 februari 

 21 maart 

 18 april 

 16 mei 

 20 juni 

 18 juli 
 

De oud papier groep kan nog nieuwe vaders 
gebruiken. Iets voor u? 
Neem dan contact op met Peter Haarman  
(voorzitter; haarman80@gmail.com) 

Herhalingsoproep  
Verkeersregelaars / carnaval: 
Voor onze jaarlijkse carnavalsoptocht hebben 
we een vergunning nodig. Deze vergunning 
krijgen we alleen als we over voldoende 
verkeersregelaars beschikken. 
Tot op heden hebben we onvoldoende 
aanmeldingen. 
Wie van u wil verkeersregelaar worden? 
Hiervoor moet u een online vragenlijst 
(test/examen) invullen. Het certificaat is dan 
gedurende een heel jaar geldig. U kunt zich 
aanmelden via verrekijker@skolo.nl 
Onze verkeersouder  zorgt dan voor de 
aanmelding. Zij neemt contact met u op over 
het verdere vervolg. Vrij vlot daarna ontvangt 
u dan een code om aan het online examen 
deel te kunnen nemen.  
 

Carnaval: 
Op vrijdag 9 februari vieren we met de hele 
school carnaval op school. Ook voor groep 1 
en 2 is dit een schooldag. Zoals ieder jaar zal 
dit voor alle kinderen weer een spectaculair 
feest worden. 
De dag zal worden afgesloten met een 
optocht door de wijk. Alle kinderen lopen 
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mee. Kinderen die met een wagen hieraan 
deel willen nemen, kunnen alvast met de 
voorbereiding hiervan beginnen.  
In de bijlagen vindt u 2 brieven over het 
festijn. Waaronder een brief voor opgave 
hulp. Nadere informatie volgt in de loop van 
deze maand. 

 
Nieuwjaarsreceptie: 
Ondertussen is de nieuwjaarsreceptie een 
traditie aan het worden bij ons op school. Op 
maandag 8 januari hielden we met alle 
kinderen een nieuwjaarsreceptie. We hebben 
elkaar een positief 2018 toegewenst. Samen 
met ouders en kinderen, die allemaal een 
spekje in hun hand hadden, hebben we 
geproost op een “SPEK”taculair 2018. 
 

Scholen schaak toernooi: 
Op woensdag 17 januari vindt het jaarlijkse 
Losserse schaaktoernooi plaats. Ook onze 
school zal met een team deelnemen. We zijn 
al druk aan het oefenen. 

 
Algemene PBS ouderavond: 
Donderdagavond 24 mei…… 
organiseren wij een PBS-ouderavond voor alle 
ouders. Deze avond zal heel speciaal worden 
en wilt u niet missen. Als onderdeel van een 
breder programma zullen we natuurlijk ook 
deze avond weer foto- en filmmateriaal van 
uw eigen kinderen laten zien. 
Reserveer deze avond alvast in uw agenda. 

 

De kalender van januari en februari 
Woensdag 10 januari   Hoofdluiscontrole 
Woensdag 17 januari   Schaaktoernooi 

Oud papier 
Dinsdag 23 januari   Leerlingenpanel 
Woensdag 24 januari   Medezeggenschapsraad 
Vrijdag 26 januari   Inloopkwartier ouders 
Maandag 5 februari   Adviesgesprekken groep 8 
Dinsdag 6 februari   Adviesgesprekken groep 8 
     Ouderraad 
Vrijdag 9 februari   Carnavalsviering en optocht, alle kinderen 
Maandag 12 februari   VRIJ i.v.m. carnaval 
Dinsdag 13 februari   VRIJ i.v.m. carnaval 
Woensdag 14 februari  Studiedag PBS, alle kinderen vrij 
Vrijdag 16 februari   Rapport mee 
     Schaatsles 1 groep 7 en 8 
Zaterdag 17 februari   Vormselviering groep 8 
Maandag 19 februari   Inloopkwartier ouders 
     Oudergesprekken 
Dinsdag 20 februari   GMR vergadering 
     Oudergesprekken 
Woensdag 21 februari  Oud papier 
Vrijdag 23 februari   Schaatsles 2 groep 7 en 8 
26 februari t/m 2 maart  Voorjaarsvakantie 
 
Donderdag 24 mei   Algemene PBS ouderavond voor alle ouders. 
  
 
Voor alle overige data verwijzen we naar de website: www.kbsdeverrekijker.nl  
en het ouderportaal. 

http://www.kbsdeverrekijker.nl/

