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Beste ouders/verzorgers, 
 
Bij deze de nieuwsbrief van februari met alle bijzonderheden van de afgelopen en 
komende periode: 
 
Respectproject: 
De afgelopen weken is er in de hele school extra aandacht geweest voor onze 
belangrijkste waarde:  
 
In de afsluitende viering heeft u kunnen zien dat we de 
komende weken iedere week een leerling tot held van de week 
uitroepen, wegens respectvol gedrag. Leerlingen kunnen elkaar 
nomineren en schrijven dan ook op waarom iemand deze titel 
verdiend. Walijne Eulderink was onze eerste held van de week, 
omdat zij anderen vaak helpt en goed kan troosten.  
Via Facebook is iedere week te zien wie onze nieuwe held is en 
waarom. Ook kunt u hem of haar bewonderen op de Muur van 

Respect tegenover de 
kleuterkapstokken. 
Hier bouwen we een muur van bakstenen waarop 
voorbeelden van Respect te zien zijn. Heeft u ook een 
goed voorbeeld of wilt u kenbaar maken wat Respect 
voor u betekent? Lever dan gerust een baksteen in via 
de brievenbus die aan dezelfde muur hangt. Hier 
hangen ook lege bakstenen om mee te nemen.  

 
Losserse voorleeswedstrijd: 
Tara Kamphuis heeft op zaterdag 27 januari De Imenhof vertegenwoordigd op de 
Losserse voorleeswedstrijd. Hier namen de kampioenen van alle scholen het tegen 
elkaar op. Tara las weer prachtig voor uit “Sjakie en de Chocoladefabriek” van 
Roald Dahl. We zijn trots op je Tara! 
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Carnaval: 
Op vrijdag 9 februari vieren we Carnaval op school. In alle groepen hangt een lijst 
waarop leerlingen en ouders zich op kunnen geven voor de optocht met een apart 
groepje, thema of wagen. Wilt u een mobiele muziekinstallatie of grotere wagen 
beschikbaar stellen? Laat dit dan Sanne Groener weten (sanne@imenhof.nl). Bij 
voorbaat dank!  
 
Bij deze het dagprogramma: 
 

tijd activiteit 

8:15 uur Vrije inloop, iedereen komt in de loop van dit halve uur op school. 
Leerlingen komen op school en zetten eventueel gemaakte wagens, 
stepjes of fietsen op het plein. Ook worden er foto`s gemaakt. Om 9:00 
uur gaat iedereen naar binnen. 

8:45 uur In de speelzaal openen schoolprins Sem, schoolprinses Jara en 
Gaffelaöske Nick het schoolcarnaval. Zij lezen hun proclamatie voor en 
ontvangen de sleutels van de school. Uiteraard zijn ouders/verzorgers 
hierbij van harte welkom. 

9:10 uur Activiteiten in alle groepen. Vindt u het leuk om hierbij te komen helpen, 
dan kunt u dit aangeven bij de groepsleerkracht. 
Om 10:15 uur is er gewoon pauze. 

11:15 uur Feestprogramma in de speelzaal/hal samen met de Verrekijker. De 
jeugdprins, jongerenprins en prins van Losser zullen ons bezoeken. U 
bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

12:00 uur Eten in de groep en pauze. 

13:00 uur Klaarmaken voor de optocht in de groep. Alle groepen krijgen een 
optochtnummer. 

13:15 uur Start van de optocht door de buurt (zie route hieronder). Ouders zijn 
van harte uitgenodigd om mee te lopen of te komen kijken. 

±14:00 
uur 

Terug op school. Let op: we sluiten eerst af in de groep en van daaruit 
kan iedereen naar huis. 

 
 
Route voor de optocht: 
Start van school: Zoen en zoefstrook- 
rechts richting Jan Jansstraat- links 
Markeweg- links Cato Elderinkstraat- 
links Hogeweg- links Muchteweg- rechts 
Zweermanstraat-links Dr. Fredrikstraat- 
links Diepenbrocklaan- links De 
Vlasakker- rechts de Zoen en 
zoefstrook. 
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Schoolschaakkampioen! 
Op 17 januari heeft de Imenhof voor de tweede keer het Losserse schaak-
kampioenschap gewonnen. Conner, Pascal, Hawbir en Timothy bleken 
onverslaanbaar en hebben met succes hun titel verdedigd. Ook het tweede team 
heeft flink zijn best gedaan en behaalde een 5e plek. 
De jongens mogen binnenkort meedoen aan de Twentse Kampioenschappen. Heel 
veel succes gewenst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actie Warchild student Twents Carmellyceum: 
Het Twents Carmellyceum spoort leerlingen ieder jaar aan zich in te zetten voor de 
maatschappij en goede doelen. Dit jaar houden zij op 9 februari opnieuw een goede 
doelenactie, waarbij leerlingen zich inzetten, ditmaal voor de stichting Warchild. 
4 studenten uit 4TG hebben 
gevraagd om onze 
medewerking. Rick Hänschen, 
Morris Loos, Jesse ter Huurne 
en Merlijn van Huizen zullen 
op 9 februari een bingo 
organiseren bij ons op school 
als activiteit op de Carnavals-
ochtend. Er zijn voor onze 
leerlingen leuke prijsjes te 
winnen.  
In de week van 5 februari zal 
er een inzamelingsbox staan 
op het leerplein bij de Krekels 
beneden. U kunt hier een vrije 
gift inleveren voor de stichting 
Warchild. Namens de jongens 
van het TCC alvast hartelijk 
bedankt voor uw gift! 



                            NIEUWSBRIEF   
 

februari 2018 

 
Oproep kleding: 
We hebben al een hoeveelheid kleding in kleine maten mogen ontvangen. We zijn 
nu alleen nog op zoek naar meisjesbroeken, shirts en ondergoed in maat 
110-116. Dank voor het inleveren! 
 
 
Data: alle data zijn ook te vinden op de website en in schoudercom 
 

maandag 5 februari start nieuwe Krekelgroep 2-3 
 

avond 6 en 7 februari adviesgesprekken groep 8 
 

vrijdag 9 februari Carnaval op de Imenhof  
 

12 en 13 februari alle leerlingen vrij i.v.m. Carnaval 
 

donderdag 15 februari 1e rapport mee 
 

dinsdag 20 februari 19:30 uur MR-vergadering 
 

vrijdag 23 februari 14:00 uur maandsluiting in de groep 
 

24 feb – 4 maart Voorjaarsvakantie 
 

15 en 16 maart alle leerlingen vrij i.v.m. studiedagen team 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Sanne Groener 
locatieleider 


