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PBS info
De vier PBS-waarden op de Verrekijker:

Werkgroep “Greune Deal”:
Op 10 oktober 2018, de Dag van de
Duurzaamheid, werden bij ons op school 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.

PBS studiedag:
Donderdag 6 december hebben we met ons
hele team een PBS studiedag. We willen deze
dag nieuwe inspiratie opdoen voor een
positieve doorontwikkeling van ons onderwijs.
Alle leerlingen hebben deze dag vrij.

Voor onze school zitten de volgende
leerlingen in de werkgroep:
Groep 4: Nick, Cas en Laurie
Groep 5: Jort, Luna en Ties
Groep 6: Levi, Marèl en Tsneem
Groep 7: Jinte, Wes en Else
Groep 8: Tijn, Julia en Ilse

Vervangingsproblematiek:
Ongetwijfeld heeft u via de media al het één
en ander vernomen. Landelijk wordt het
lerarentekort een steeds groter probleem. In
bepaalde delen van Nederland krijgen scholen
het al niet meer voor elkaar om voor elke
groep een leerkracht te plaatsen. Dit speelt bij
ons gelukkig minder, maar bij ziekte wordt het
wel steeds moeilijker om goede vervangers
voor de groep te krijgen.
In de bijlage vindt u een brief van ons bestuur;
SKOLO, met informatie over hoe wij omgaan
met vervanging.

(Wes ontbreekt op de foto)

Deze groep leerlingen gaat zich buigen over
een duurzame toekomst. Ze gaan bedenken
hoe we samen minder afval kunnen
produceren en hoe we bij ons op school op
een eenvoudige wijze afval kunnen scheiden.
Verder buigen ze zich over hoe we in ons
gebouw, dat al aardig “energie neutraal” is,
toch nog meer energie kunnen besparen.
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We hebben een eerste bijeenkomst gehad
waarin we de doelstellingen hebben
besproken. De leerlingen bruisten meteen al
van de goede ideeën. Volgende week komen
we voor de tweede keer samen om te
bespreken welke plannen er ondertussen
bedacht zijn.
Op dinsdag 22 januari vindt de “Kick-Off”
plaats in “ ’t Lossers Hoes”. Hierbij
presenteren de leerlingen hun teamnaam, hun
nieuwe logo en een promo filmpje.
We houden u verder op de hoogte.

Gezinsvieringen:
De geloofsgemeenschap Katholiek Losser, H.
Maria Geboortekerk nodigt in deze donkere
tijd alle kinderen met hun ouders uit om
samen met het koor Vivace het licht te laten
schijnen in de vieringen op:




e

2 zondag Advent 9 dec. 9.00 uur
Kinderkerk
24 dec. 16.00 uur
Kerstviering
24 dec. 17.00 uur

Wilt u op de hoogte
zijn van de alle
actuele activiteiten en
vieringen?
Kijk dan op de website
van de parochie Maria
Vlucht.

Sinterklaas:
Morgen, woensdag 5 december, is het dan
eindelijk zover; Sinterklaas komt op de
Verrekijker.
We verwachten dat de Sint en zijn pieten om
8.30 uur bij school aankomen. U bent bij het
buitengebeuren natuurlijk ook van harte
welkom. Na een rondgang langs alle kinderen
zal de Sint naar binnen gaan voor een bezoek
aan de groepen.
Deze dag hebben de kinderen geen eten en
drinken nodig voor de ochtendpauze. Daar
zorgen we op school voor.
Vanaf kwart over acht mogen de kinderen van

de groepen 5 t/m 8 hun surprise in de klas
zetten en vervolgens weer naar buiten gaan.

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:
 19 december
 16 januari
 20 februari
 20 maart
 17 april
 15 mei
 19 juni
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)

Kerstmis op de verrekijker:
Workshops
De groepen 3 t/m 8 zullen op vrijdagmiddag 7
december en 14 december workshops
rondom kerst hebben. Zij hebben zelf mogen
kiezen welke opdracht zij willen maken.
We zijn nog op zoek naar glazen potjes voor
een van de workshops. Heeft u thuis lege
glazen potjes? Wilt u deze dan meegeven?
*Advent
Op maandag 3
december hebben
we met de
kinderen de
eerste
adventsviering gehouden.
Maandag 10 en maandag 17 december zullen
ook vieringen gehouden worden. Deze
vieringen vinden plaats op de tribunetrap.
*Kerstviering en hapjesbuffet
Op woensdag 19 december vieren we op
school een gezellige kerstavond.
De avond begint zoals elk jaar met een viering
in de Maria Geboortekerk. U kunt uw kind
daar brengen vanaf 16.50 uur. De viering start
om 17.00 uur. Alle leerkrachten zijn dan bij de
kerk aanwezig.
Ouders en grootouders zijn ook van harte
welkom. U kunt dan achter de gereserveerde
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banken voor de leerlingen plaatsnemen. We
verzoeken u om hele kleine kinderen thuis te
laten.
Na de viering lopen de kinderen samen met de
leerkrachten naar school.
Daar staat dan het hapjesbuffet klaar.
Hiervoor hebben we wel uw hulp nodig!
Dinsdag 4 december (vandaag) krijgen alle
kinderen een brief mee. Daarin kunt u
aangeven wat u wilt gaan maken. We
verzoeken u vriendelijk om het invulstrookje
uiterlijk 7 december bij de leerkracht van uw
kind(eren) in te leveren. 12 december krijgt u
schriftelijk bericht welk gerecht u mag gaan
maken en hoeveel. Woensdagochtend 19
december nemen de kinderen bestek, bord en
een beker voorzien van naam in een (plastic)
tas mee naar school. ’s Middags kunt u de
koude hapjes op school brengen van 16.30 tot
16.45 uur en de warme hapjes kunnen
gebracht worden van 17.30 tot 17.40 uur. Het
buffet van de groepen 1 t/m 3 is om 18.45 uur
afgelopen. Voor de groepen 4 t/m 8 eindigt
het buffet om 19.00 uur. U wordt verzocht uw
kind op te halen uit de groep.
*Kerst met de ouderraad
Zoals ieder jaar organiseert de ouderraad
tijdens het kerstbuffet voor de ouders een
gezellig samenzijn. Vanaf 18.15 uur staat er
voor iedereen glühwein en chocolademelk
klaar in de personeelslounge. De ouderraad
hoopt dat veel ouders komen.
*Goed doel
Vanuit de kerstgedachte denken we aan de
mensen die het minder hebben. Dit jaar
werken we weer samen met Mainstreet 207
te Overdinkel voor de stichting Netlib. NetLib
werkt aan grote én kleine onderwijsprojecten
voor kinderen en jongeren in Liberia. Ze
zorgen voor goed opgeleide leraren, veilige
scholen, betrokken ouders en passende
beroepsopleidingen. Netlib werkt aan gelijke
kansen voor jongens en meisjes en staan klaar
voor kinderen in nood. Omdat onderwijs de
kans van hun leven is!
Vorig jaar hebben de jongens en meisjes van
de Verrekijker ook spullen afgegeven voor
deze stichting. Het was een groot succes,
vandaar dat we dit jaar weer samen met hen

willen werken. René Heupink is vorig jaar op
school geweest om een presentatie te geven
over de werkzaamheden die zij verrichten. Dit
jaar zullen we samen nog eens terugkijken
naar deze presentatie en de foto’s ervan.
We vragen de kinderen om voor dit goede
doel een kleine donatie mee te nemen naar
school. Deze donatie zal niet gedaan worden
door middel van geld, maar door het afstaan
van oude kleding of goede spelmaterialen. Het
speelgoed komt ten goede aan de speelhoek
in het hospitaal in Liberia. Er is bijvoorbeeld
behoefte aan poppen, auto’s, houten
speelgoed, trekkers en fietsjes. Puzzels en
spellen zijn vaak te lastig voor deze doelgroep.
De kleding zal gedeeltelijk verkocht worden in
de winkel in Overdinkel en de opbrengst komt
ten goede aan Liberia. Kleding die niet
verkocht wordt, zal alsnog opgezonden
worden. Er wordt geen geld overgemaakt naar
dit land, maar met behulp van dit geld wordt
voor gezorgd dat er bouwmaterialen,
vervoersmiddelen (zoals ambulance) en
medicijnen geleverd worden in de gebieden
die dit nodig hebben.
Iedere leerling van de Verrekijker krijgt een
plastic zak mee naar huis om te vullen. U kunt
uiteraard zelf bepalen hoeveel u hierin wilt en
kunt stoppen. De zakken worden
woensdagochtend 19 december door ouders
van de OR, samen met leerlingen, afgeleverd
in Overdinkel.

MR - even voorstellen:
De Verrekijker heeft een MR
(Medezeggenschapsraad) die meepraat over
alles wat de school aangaat. De MR bestaat uit
een personeelsgeleding en een oudergeleding.
De oudergeleding bestaat uit: Kirstin
Nieuwenhuis (voorzitter), Sander van Hof, en
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Maurice Olde Heuvel.
De personeelsgeleding bestaat uit: José
Bakker (secretaris), Sharon Gevers en Anouk
Tiehuis
Belangrijke besluiten, die bestuur of directie
willen nemen, worden voorgelegd aan de MR.
Andersom kan de MR ook punten kenbaar
maken aan directie/bestuur. Dit kan de MR
gevraagd en ongevraagd doen. De MR praat
en denkt niet alleen mee, maar geeft ook
adviezen en beslist in sommige gevallen mee.
Dit ligt wettelijk vast in twee vormen van recht
die de MR heeft, namelijk:
1 Adviesrecht: de MR geeft een advies aan de
directie. De directie weegt dit advies en
koppelt het besluit terug aan de MR.
2 Instemmingsrecht: dat wil zeggen dat
besluiten waarop dit recht van toepassing is,
door de directie niet genomen kunnen
worden zonder instemming van de MR.
De MR heeft 6 keer per jaar een vergadering
gepland staan. Dit schooljaar zullen een aantal
vaste onderwerpen terugkomen op de
agenda, zoals de toetsen van het
leerlingvolgsysteem, vakantierooster,
formatie, schoolplan en schoolgids. Daarnaast
zullen actuele onderwerpen worden
besproken. Dit alles om de kwaliteit en
ontwikkelingen binnen het onderwijs op de
Verrekijker te volgen.
Dit schooljaar willen wij, leden van de MR,
ouders weer betrekken bij de onderwerpen
die besproken worden tijdens onze
vergaderingen. Daarom zal na iedere MR
vergadering een kort stukje in de nieuwsbrief
gezet worden. Voor tips, opmerkingen en MR
gerelateerde vragen kunt u altijd persoonlijk
terecht bij een van de MR-leden, zij zullen dit

meenemen naar de vergadering. Dit mag ook
per mail gestuurd worden naar
mrverrekijker@skolo.nl.
Wat betekent de MR voor u als ouder?
Iedere ouder kan in de MR zijn stem laten
horen. De ouders die in de MR meedenken en
praten, vertegenwoordigen de ouders van de
school. De MR behandelt geen individuele
problemen, daarvoor gaat u naar de
groepsleerkracht van uw kind of naar de
directie. Er worden onderwerpen besproken
die betrekking hebben op alle kinderen,
ouders en personeel binnen de school.
MR update:
Tijdens de laatste MR vergadering, op
woensdag 31 oktober, is gekeken naar de
schoolanalyse betreffende Cito toetsen. De
directie heeft de resultaten gedeeld en
toegelicht.
Daarnaast is gekeken naar de schoolgids. We
willen dit schooljaar iedere vergadering
aandacht geven aan de inhoud hiervan.

WIJZ / GGD inloop:
Het inloopspreekuur vindt plaats op:
WIJZ: 21 december
GGD: 25 januari
WIJZ: 15 februari
GGD: 15 maart
WIJZ: 19 april
GGD: 24 mei
WIJZ: 21 juni
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De kalender van december en januari

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

Maandag 7 januari

Woensdag 9 januari
Woensdag 16 januari
Vrijdag 18 januari
Dinsdag 22 januari
Woensdag 23 januari
Vrijdag 25 januari

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

Eerste schooldag in 2019
14:00 uur Nieuwjaarsreceptie voor ouder(s) /
verzorger(s) / opa’(s) / oma’(s) en natuurlijk alle
leerlingen. Komt allen.
Hoofdluiscontrole
Oud papier
Inloopkwartier ouders
OR vergadering
Studiedag team; alle kinderen vrij
Inloopmoment GGD

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

In de kijker
Schooljaar 2018-2019

