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PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

 

Mad science workshops: 
Op woensdag 3 oktober start de eerste 
workshop van Mad Science. Uit diverse 
groepen hebben zich hiervoor kinderen 
aangemeld. Het zullen vast en zeker hele 
spannende en interessante workshops 
worden. We houden u hiervan op de hoogte. 

 

PBS studiereis: 
In verband met een PBS-studiereis zijn Edith 
Eusterbrock en Tamara Driezen afwezig van 
vrijdag 5 oktober t/m 12 oktober. 
 

Sint Maarten: 
Op 11 november viert Losser het feest van St. 
Maarten. Een figuur die voor heel Losser 
belangrijk is. 

 
 
Daarom is er op zaterdagmiddag 10 
november om 14.00 u. de traditionele St. 
Maartenoptocht voor kinderen van groep 1 
t/m 6. De kinderen worden verwacht in de H. 
Maria Geboortekerk.  
St. Maarten zal er dan ook zijn. Hij vertelt zijn 
verhaal over het delen van de jas/mantel. De 
kinderen zingen uiteraard het lied van St. 
Maarten voor hem. Dan gaan ze samen in 
optocht door het dorp. Op 10 plekken wordt 
snoep uitgedeeld.  Want delen dat deed St. 
Maarten ook. De tocht wordt afgesloten bij ’t 
Lossers Hoes.  
De uitnodiging voor kinderen vindt u in de 
bijlage. 
 
 

Gezinsviering: 
Op zondag 11 november is er een 
gezinsviering in de Maria geboortekerk. De 
viering vindt plaats om 9.00 uur 

 
 
Oud Papier: 
Voor dit schooljaar 2018-2019 halen we uw 

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

 17 oktober 

 21 november 

 19 december  

 16 januari 

 20 februari 

 20 maart 

 17 april 

 15 mei 

 19 juni 
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Het geld van de Oud papier commissie komt 
direct ten goede aan onze kinderen. Zo is de 
Techniek-dag (zeer succesvol) in de startweek 
geheel betaald door deze commissie.  

 
Interesse om onze groep te komen helpen? 
Neem contact op met Peter Haarman  
(voorzitter; haarman80@gmail.com) 
 

 

 

 

 

Samen op weg: 
Samen op weg is speciaal voor leerlingen uit 
groep 4 en 5. 
Als muziek maken je erg leuk lijkt, maar je 
weet nog niet welk instrument, dan is dit een 
leuke kennismaking met verschillende 
muziekinstrumenten. 
In de bijlage meer informatie. 

WIJZ / GGD inloop: 
Het inloopspreekuur vindt plaats op: 
WIJZ: 2 november en 21 december 
GGD: 12 oktober en 30 november 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens alle kinderen:  

“een heel groot DANK JE WEL” 

mailto:haarman80@gmail.com
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De kalender van oktober en november 
 
 
Woensdag 3 oktober    Start Mad Science  
Vrijdag 5 oktober    Dag van de leraar 
Dinsdag 16 oktober    Inloopkwartier voor ouders 
      GMR vergadering 
Woensdag 17 oktober   Oud papier 
Donderdag 18 oktober   Voorleeswedstrijd op school 
Vrijdag 19 oktober    Studiedag team, alle kinderen vrij 
22 t/m 26 oktober    Herfstvakantie 
Dinsdag 30 oktober    OR vergadering 
Woensdag 31 oktober   MR vergadering 
      Hoofdluiscontrole 
 
 
 
Vrijdag 2 november    Inloopmoment WIJZ 
Maandag 12 november   Oudergesprekken 
Dinsdag 13 november   Oudergesprekken 
Woensdag 14 november   Streetwise 
Dinsdag 20 november   OR vergadering 
Woensdag 21 november   Inloopkwartier voor ouders 
      Oud papier 
Dinsdag 27 november   GMR vergadering 
Vrijdag 30 november    Inloopmoment GGD 
 
 
 
  
 
Voor alle overige data verwijzen we naar het ouderportaal. 
(Heeft u problemen met inloggen, laat dit dan a.u.b. weten) 


