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PBS info
De vier PBS-waarden op de Verrekijker:

Mediawijsheid:

Leerlingenpanel:
We hebben vorige week afscheid genomen
van het leerlingenpanel van vorig schooljaar
en het nieuwe leerlingenpanel is ondertussen
al weer geïnstalleerd. De eerste vergadering
was erg succesvol. Alle leden hadden een hele
goede inbreng en zijn voornemens er een heel
mooi schooljaar van te maken.
Deze week zal het leerlingenpanel zich aan
alle groepen voorstellen en tegelijkertijd
zullen zij de gedragsverwachtingen over het
uitdelen en opruimen van het
buitenspelmateriaal opnieuw bekrachtigen.
Dit schooljaar bestaat het panel uit:
Nora Sprakel; gr4,
Puck Schoppink; gr5,
Senn Speerstra; gr6,
Tess Rotman; gr7,
Jurre Kuipers; gr8.

Misschien heeft u er al iets over gehoord van
uw kind. Vanaf dit schooljaar krijgen de
kinderen van groep 5 t/m 8, één keer per
maand, een les over mediawijsheid.
De samenleving draait steeds meer om
(sociale) media. Wij vinden het belangrijk om
hier samen met de kinderen mee bezig te zijn
en over na te denken. Het is ook belangrijk dat
u hier thuis aandacht aan besteed, zeker op
het gebied van sociale media en WhatsApp.
De onderwerpen die aan bod komen zijn:
- Inzicht hebben in de medialisering van
de samenleving
- Begrijpen hoe media gemaakt worden
- Zien hoe media de werkelijkheid
kleuren
- Apparaten, software en toepassingen
gebruiken
- Oriënteren binnen mediaomgevingen
- Informatie vinden en verwerken
- Content creëren
- Participeren in sociale netwerken
- Reflecteren op het eigen media
gebruik
- Doelen realiseren met media
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“Greune Deal”:
Op 10 oktober 2018, de Dag van de
Duurzaamheid, werden in de gemeente Losser
de eerste ‘Greune Deals’ ondertekend tussen
basisscholen uit de gemeente Losser en de
gemeente Losser. Leerlingen tekenden
namens de school, wethouder Marcel
Wildschut namens de gemeente Losser. Via de
Greune Deals gaan de basisscholen en de
gemeente samenwerken voor een duurzaam
Losser in 2040.
Marcel Wildschut: “In de Greune Deal leggen
we vast dat medewerkers en leerlingen van
een school zich samen inzetten om 10% te
gaan besparen op het energieverbruik van hun
school en bewust omgaan met afval. Een
besparing van 10% op energie leidt tot al snel
tot een kostenbesparing van bijna 20.000
euro. Ook vind ik het belangrijk dat kinderen
leren bewust om te gaan met energie. Tijdens
de Greune Deal ondertekening heb ik al heel
veel goede ideeën van de aanwezige kinderen
gehoord: de verwarming iets lager, deuren
sluiten en auto’s laten rijden op zonneenergie. Hartstikke goede ideeën!”
De scholieren zelf zijn aan zet! Ze worden
eigenaar van de energierekening van hun
school en proberen op hun eigen manier
duurzaamheid op school, in de omgeving én
thuis te stimuleren. In ruil daarvoor biedt de
gemeente Losser energiemonitoring, een
energiescan én een optimalisatie van de
energie-instellingen aan. Ook kunnen scholen
gebruik maken van de Energy Challenges. De
Energy Challenge is een scholenwedstrijd
waarbij scholen tegen elkaar strijden vóór
duurzaamheid. Leerlingen organiseren met de
Energy Challenges een
duurzaamheidscampagne op school om zo
medeleerlingen en leerkrachten bewust te
maken van energiebesparing en
afvalscheiding.’
Voor de Verrekijker werd het contract
ondertekend door: Nicky Muller en Noortje
Zissler. (zie foto’s)

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

Streetwise:
Op 14 november a.s. doen wij weer mee aan
ANWB streetwise. Kinderen leren alleen in de
praktijk hoe ze beter kunnen omgaan met het
drukke verkeer. Streetwise is opgebouwd uit
vier modules passend bij de leeftijd en
ontwikkelfase van basisschoolleerlingen.
Professionele instructeurs komen een ochtend
naar de school en geven verkeerstrainingen op
maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen
zoals elektro- en rijlesauto´s, zebrapaden,
verkeerslichten, opblaasbare auto's en een
fietsparcours wordt de praktijk zo veel
mogelijk nagebootst.
De vier modules zijn:
-Toet toet: kleutermodule in speelzaal (gr 1-2)
-Blik&klik: op schoolplein en gymzaal (gr3-4)
-Hallo auto: parkeerplaats bij zwembad (gr 5-6)
-Trapvaardig: in klas en op schoolplein (gr 7-8)

Oudergesprekken:
Op maandag 12 november en dinsdag 13
november staan oudergesprekken gepland.
Dit zijn gesprekken op uitnodiging van de
leerkracht(en) of op uw eigen verzoek. Dus
niet alle ouders worden automatisch
uitgenodigd.
Woensdag 7 november delen we de
uitnodigingen uit.

Verkeerssituatie:
Regelmatig zien we rondom de school
onveilige verkeerssituaties. Auto’s worden
geparkeerd op plekken die niet bedoeld zijn
om te parkeren of op plaatsen waar het
overige verkeer gehinderd wordt. Zo is de
“zoen en zoef” strook bedoeld om kinderen
uit te laten stappen en direct verder te rijden,
maar regelmatig zien we dat auto’s hier
langere tijd geparkeerd worden. Hierdoor

kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Verder
wordt er aan de Jan Jansstraat regelmatig op
plekken geparkeerd waardoor gevaarlijke
situaties ontstaan.
Het zou fijn zijn dat we hier allemaal alert op
zijn, want we zijn samen verantwoordelijk
voor de veiligheid van onze kinderen.

Overlast rondom school:
Momenteel zijn we met de politie en de
gemeente in overleg om een oplossing te
vinden voor de overlast door jongeren
rondom school. Vooral in de avonduren
houden zich regelmatig jongeren op rondom
school, die veel rommel achterlaten, spullen
vernielen en overlast veroorzaken. De politie
patrouilleert momenteel veel op deze
tijdstippen, maar kan soms moeilijk tot actie
overgaan, omdat er niet altijd aanwijsbaar
strafbare feiten worden gepleegd. Hiervoor
zoeken we samen naar oplossingen.

WIJZ / GGD inloop:
Het inloopspreekuur vindt plaats op:
WIJZ: 21 december
GGD: 30 november

Ontruimingsoefening:
Wellicht heeft u er iets over gehoord, maar op
maandag 5 november hadden we onverwacht
een ontruimingsoefening o.l.v. Velco. De
instructeurs hadden zonder dat wij op de
hoogte waren een rookinstallatie en een Lotus
slachtoffer in school gezet.
Ondanks dat er op het moment van alarm,
maar weinig BHV-ers in het gebouw aanwezig
waren (één van hen was in de gymzaal en een
ander had vergadering elders) kregen we van
Velco een dikke 10 met een griffel.
Binnen no-time hadden we het hele gebouw
ontruimd en alle kinderen veilig buiten.
We zijn blij met deze bevindingen en
gemotiveerd om op deze wijze door te gaan.
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De kalender van november en december

Vrijdag 2 november
Maandag 12 november
Dinsdag 13 november
Woensdag 14 november
Dinsdag 20 november
Woensdag 21 november
Dinsdag 27 november
Vrijdag 30 november

Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Dinsdag 11 december
Woensdag 12 december
Donderdag 13 december
Woensdag 19 december
Vrijdag 21 december
Donderdag 27 december
Vrijdag 28 december

Inloopmoment WIJZ
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Streetwise
OR vergadering
Inloopkwartier voor ouders
Oud papier
GMR vergadering
Inloopmoment GGD

Sinterklaas op de Verrekijker
Studiedag PBS hele team; alle kinderen vrij
OR vergadering
MR vergadering
Inloopkwartier voor ouders
Kerstviering (17.00 uur – 19.00 uur)
Oud papier
Inloopmoment WIJZ
Start kerstvakantie (12.00 uur)
Kersthandbal toernooi
Kersthandbal toernooi

Voor alle overige data verwijzen we naar het ouderportaal.
(Heeft u problemen met inloggen, laat dit dan a.u.b. weten)
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