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Beste ouders/verzorgers, 
 
Bij deze de nieuwsbrief met alle bijzonderheden van de afgelopen en komende 
periode: 
 
Kunstweken: 
Een aantal weken terug zijn er in alle groepen extra kunstlessen gegeven en 
hebben kinderen gewerkt in de voetsporen van o.a. Vincent van Gogh, Keith Haring 
en Mondriaan. Bijna alle leerlingen hebben een kunstwerk gemaakt dat we ook 
hebben ingezonden voor de Kunstweken 2018. Deze werken zijn te zien op de 
grote poster bij de ingang van groep 1 t/m 3.  
 

 
D.m.v. het openstellen van het persoonlijke museum (zie meegegeven folder) 
kunnen kinderen hun kunstwerk zichtbaar maken op de volgende site: 
www.kunstweken.nl/deimenhof 
Hier kunnen zij ook anderen uitnodigen om hun kunstwerk te bekijken.  
 
Avondvierdaagse: 
De Losserse Avondvierdaagse zal plaatsvinden van  
13 t/m 16 juni. Tot 7 juni kunnen de opgaveformulieren nog worden 
ingeleverd in de oranje Avondvierdaagsebox op het leerplein beneden. 
  
  

http://www.kunstweken.nl/deimenhof
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Actie voor Oeganda: 
13 juni is het zover, het kinderkoor uit Oeganda komt bij ons op bezoek. 
Wij zullen ons als school inzetten voor de stichting. Dit kunnen we doen door met 
groep 1 t/m 5 schoolspullen in te zamelen. Hieronder ziet u een lijstje van bruikbare 
spullen. Deze ontvangt u ook via Schoudercom. De spullen kunnen worden 
ingelverd in de groepen. 
De leerlingen van groep 6 t/m 8 zullen zelf acties bedenken om geld op te halen en 
deze de komende weken uitvoeren. Zo hopen we een mooi bedrag in te zamelen.  
Op 13 juni zal er  een marktje zijn waar Afrikaanse spulletjes te koop zijn. Ook de 
opbrengst hiervan komt ten goede aan de stichting. 
Buren, vrienden en familie zijn uiteraard mede uitgenodigd voor het optreden en de 
markt rond 11:30/ 11:45 uur. We zien u graag! 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.up4s.nl 
 
In te zamelen (ongebruikte) schoolspullen: 

- schriften met lijntjes (groot of klein) 
- schriften met ruitjes (groot of klein) 
- potloden (grijs) 
- gummen 
- Pritt (of ander merk) poster buddies 
- balpennen 
- linialen 

 
Veiligheidsmonitor en tevredenheidsonderzoek: 
Ieder schooljaar nemen wij de veiligheidsmonitor af bij ouders, leerlingen en 
leerkrachten. Deze gegevens gebruiken wij om waar nodig ons (PBS)beleid bij te 
stellen. Ook nemen wij om de 2 jaar het tevredenheidsonderzoek af. Dit jaar is het 
percentage reacties op het tevredenheidsonderzoek te laag om de uitkomsten te 
gebruiken. Gelukkig is de Veiligheidsmonitor wel door genoeg mensen ingevuld.  
 
Dit is een gedeelte van de resultaten. 
Onze school scoort op vrijwel alle 
vlakken positiever dan landelijk 
gemeten is. De overige vlakken 
scoren op het landelijk gemiddelde. 
De score van 68% uit de grafiek 
hiernaast is daar een voorbeeld van. 
Uiteraard zijn er altijd verbeter- en 
aandachts- 
punten, hier blijven we in 
samenwerking met de leerlingenraad 
en de MR kritisch naar kijken.  
 
 
 
 
 

http://www.up4s.nl/
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Het onderdeel “pestprotocol” is bij ons niet gevuld, omdat wij gebruik maken van 
een Respectprotocol. 
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Vakantierooster schooljaar 2018-2019: 
Bij deze alvast de planning van de vaste vakanties en feestdagen voor volgend 
schooljaar. Overige vrije dagen zullen aan het begin van het nieuwe schooljaar te 
zien zijn in Schoudercom en op de website. 
 
Herfstvakantie  zaterdag 20-10-2018 tot en met zondag 28-10-2018 
Kerstvakantie  zaterdag 22-12-2018 tot en met zondag 06-01-2019 
Voorjaarsvakantie  zaterdag 16-02-2019 tot en met zondag 24-02-2019 
Meivakantie   zaterdag 20-04-2019 tot en met zondag 05-05-2019 
Hemelvaart   donderdag 30-05-2019 tot en met zondag 02-06-2019 
Pinksteren   zaterdag 08-06-2019 tot en met maandag 10-06-2019 
Zomervakantie  zaterdag 13-07-2019 tot en met zondag 25-08-2019 
 
 
Data: alle data zijn ook te vinden op de website en in schoudercom 
 

vrijdag 8 juni 13:30 uur schoolviering 
presentatie: Libellen 

woensdag 13 juni 
 

bezoek kinderkoor Oeganda 
rond 11:30/11:45 uur eindoptreden + markt 

vrijdag 29 juni 
 

Atletiek ochtend groep 8 gemeente Losser 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Sanne Groener 
locatieleider 


