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Agenda

Algemeen

5-10 VCO studiedag: leerlingen
vrij

Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag is de kinderboekenweek geopend door juf Daniëlle. Zij gaf een presentatie
van haar boek.
Het thema is “En toen” en gaat over geschiedenis. Alle groepen hebben een nieuw boek cadeau
gekregen (bijdrage van het oud papier).
Iedere groep werkt zelf aan het thema. Groep 4
krijgt bezoek van een illustrator en na de herfstvakantie krijgt groep 7 bezoek van een schrijver.
Op vrijdag 9 oktober vindt de voorleeswedstrijd
plaats van groep 7-8. De winnaar mag meedoen
aan de Losserse voorleeswedstrijd.

5-10 OR vergadering
6-10 NSCCT groep 6
6-10 bezoek illustrator groep 4
7-10 Inloopspreekuur: Wilma
8-10 Kidsteamvergadering
9-10 Voorleeswedstrijd gr 7-8
9-10 Fietscontrole
9-10 Nieuwsbief
10-10 Start herfstvakantie

Luizen

Helaas gaat de kleedjesmarkt
waar kinderen zelf hun boeken mogen verkopen dit jaar
niet door vanwege corona.

Deze week heeft er een extra
luizencontrole plaats gevonden. Er
zijn luizen en neten geconstateerd.
Betreffende ouders zijn op de
hoogte gebracht.

Fietscontrole
Vrijdag 9 oktober vindt de jaarlijkse fietscontrole weer plaats.
Alle kinderen mogen deze dag
hun fiets mee naar school nemen voor de controle.

Het advies van het luizenteam is:
•

controleer uw kind regelmatig;

•

bij lang haar draag het haar
vast.

De fiets wordt gecontroleerd door de verkeersouders. De verlichting is een belangrijk onderdeel
van de controle.
We zien steeds meer kinderen op de fiets naar
school gaan. Wat een positieve ontwikkeling!
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Woensdag 21 oktober worden alle
leerlingen weer gecontroleerd.

Inloopspreekuur
Inloopspreekuren:
Iedere maand is er een inloopspreekuur op de Meester Snelschool in het kantoor voorin de school. U kunt vrij inlopen en
hoeft geen afspraak te maken.
Dit inloopspreekuur wordt georganiseerd, in samenwerking
met de school, door medewerkers van WIJZ (werk, inkomen,
jeugd en zorg) en de jeugdgezondheidszorg.
Wie zijn wij?
Laura Oude Vrielink
Sinds januari 2016 ben ik werkzaam bij de jeugdgezondheidzorg in de gemeente Losser als jeugdverpleegkundige. De
doelgroep waar ik mee werk zijn kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar en hun ouders. U
kunt bij mij binnenlopen met diverse vragen. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan
over de opvoeding en gedrag van uw kind, maar ook over voeding, veiligheid, verzorging
en zindelijkheid.
Wilma Hilbrink
Ik werk al geruime tijd in de jeugdzorg, eerst in Denekamp en sinds augustus 2019 bij
de afdeling WIJZ in Losser. Net als bij Laura is de doelgroep waar ik mee werk kinderen
in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers. Maar ook volwassenen kunnen bij mij terecht. De jeugdzorg is erg breed. U kunt met allerlei vragen op het inloopspreekuur komen, bijvoorbeeld met vragen over de opvoeding of het gedrag van uw
kind, echtscheidingsproblemen en de gevolgen hiervan voor uw kind, en andere vragen.
Geen enkele vraag is gek!
Kortom; bij kleine of grote vragen, simpel of ingewikkeld, voel u vrij om binnen
te lopen, dan gaan we samen op zoek naar een antwoord!
Maakt u liever een afspraak? Dan zijn Laura en Wilma bereikbaar via de volgende wegen:
Wilma Hilbrink (WIJZ)
0639182888
w.hilbrink@losser.nl

Laura Oude Vrielink (JGZ)
0655476039
l.oudevrielink@ggdtwente.nl

Groepen

Bijbelverhalen
Komende week gaan de verhalen over de
eerste christenen.

PBS gedragsles
Komende week staat de volgende
gedragsles centraal:
Plein

Het lied dat centraal staat is “Samen in de
naam van Jezus”

Veiligheid: blijf uit het
fietsenhok
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