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Beste ouders/verzorgers, 
 
Bij deze de bijzonderheden van afgelopen en komende periode: 
 
Samenstelling Medezeggenschapsraad: 
Ieder jaar kijken we naar de samenstelling van de MR. Er zitten altijd 3 ouders en 3 
teamleden in. Aan het einde van dit schooljaar zal Natasja Kamphuis na jaren trouwe 
dienst afscheid nemen, haar kinderen zitten in groep 8. Mirella de Haan is inmiddels 
drie jaar voorzitter en lid van de MR, zij kan zich opnieuw verkiesbaar stellen. Er is 
dus plaats voor nieuwe leden. 
De MR wil graag weten of er ouders zijn die interesse hebben en volgend jaar deel 
willen gaan uitmaken van de MR. U kunt hiervoor u een mail sturen aan 
mirelladehaan@hotmail.com. Bij grote interesse zullen er verkiezingen georganiseerd 
worden. 
 
Bewegen en leren: 
Bewegen tijdens het leren vergroot niet alleen het plezier in leren. Uit onderzoek 
blijkt dat je makkelijker leert en beter en langer onthoudt als je beweegt tijdens het 
leren, doordat je beide hersenhelften gebruikt. Beweging betrekken bij het leren 
zorgt ook voor een meer uitdagende leeromgeving en dit draagt weer bij aan een 
hogere betrokkenheid én een optimaal leerresultaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is precies de reden waarom we ons hier in verdiepen. Er was altijd al extra 
aandacht voor een goede afwisseling in inspanning en ontspanning met voldoende 
bewegingstussendoortjes. Nu gebruiken we ook daadwerkelijk beweging tijdens het 
leren. We hebben hier één van onze studiedagen aan besteed en voeren dit nu uit in 
de groepen. 
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In het kader van bewegen en leren hebben we deze week 
twee deskbikes in gebruik genomen op het leerplein. 
Leerlingen kunnen aan deze tafels werken en ondertussen 
fietsen. 
 
 
 
 
 

Actie voor Warchild leerlingen TCC: 
Een aantal leerlingen van het Twents 
Carmellyceum hebben bij ons op school op de 
Carnavalsvrijdag een bingo georganiseerd. Zij 
hebben deze activiteit georganiseerd om geld 
op te halen voor de stichting Warchild. U 
heeft gul gegeven, de jongens konden een 
bedrag van ruim €70,- inleveren op school. 
Binnenkort zal worden bekend gemaakt wat 
het totaalbedrag is van alle acties. We zijn blij 
dat we hieraan een bijdrage hebben kunnen 
leveren.  

Lekker Fit opnieuw van start: 

Ieder jaar organiseren de sportcoaches van de gemeente Losser op nieuw het Lekker 
Fit-programma, waarbij kinderen de gelegenheid hebben om allerlei sporten uit te 
proberen. Ieder kin kan 1 sport uitkiezen. Inschrijving hiervoor loopt via de website 
www.lekkerfitlosser.nl. Er kan worden ingeschreven tot 21 maart. U ontvangt 
hierover een aparte mail met extra informatie. 

 Enquêtes veiligheid en tevredenheid: 

Ieder jaar nemen wij de Veiligheidsmonitor af in groep 6 t/m 8 en onder ouders en 
personeel. Dit doen we om te kijken of iedereen zich prettig voelt op school en waar 
onze werkpunten liggen. Daarnaast nemen we iedere 2 jaar de tevredenheidsmonitor 
af, hierin staan vragen die met alle aspecten van school te maken hebben. Ook deze 
wordt ingevuld door leerlingen, ouders en personeel. Binnenkort ontvangt u een 
uitnodiging om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor, later dit jaar volgt het 
tevredenheidsonderzoek. Wij danken u alvast voor uw deelname. 

 

 

 

http://www.lekkerfitlosser.nl/
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Data: alle data zijn ook te vinden op de website en in schoudercom 

15 en 16 maart 
 

alle leerlingen vrij i.v.m. Consentdag en studiedag PBS 

dinsdag 20 maart Indian Dutch voor groep 5 en 6 in de Fakkel 
 

vrijdag 23 maart Schoolviering in de speelzaal 13:30 -14:30 uur 
presentatie: Sprinkhanen 

woensdag 28 maart Paasviering op school 
(samen eten, knutselen en eieren zoeken) 

maandag 2 april 2e Paasdag – alle leerlingen vrij 
 

3 en 4 april Leerlingen groep 1 en 2 vrij 
 

donderdag 5 april Theoretisch verkeersexamen groep 7 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Sanne Groener 
locatieleider 


