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We zijn weer begonnen! We waren blij iedereen gezond en uitgerust weer op 
school te zien en kijken uit naar een geweldig schooljaar. Bij deze de eerste 
nieuwsbrief. 
 
40 jaar de Imenhof  
In 1978 ging de Imenhof als basisschool van start. Dit betekent  
dat we dit jaar 40 jaar bestaan en dat gaat gevierd worden!  
De week van 1 t/m 5 oktober is onze feestweek met allerlei  
activiteiten.  
 

maandag 1 oktober 

We starten de week met een schoolontbijt. Iedere leerling krijgt  
de week ervoor een briefje mee met de ontbijtwensen van een klasgenootje.  
Het is de bedoeling dat dit ontbijt maandag wordt meegenomen in een mooi 
versierde schoenendoos. Zo heeft iedereen een lekker ontbijtje, gemaakt door 
iemand anders. 
`s Middags zal er een creatief groepswerk gemaakt worden rond het 40-jarig 
bestaan. 

dinsdag 2 oktober 

Deze dag zal er op school gefilmd worden door een echte cameraman. Er wordt 
een opname gemaakt in 1 take op muziek, een zogenaamde “lip dub”. Hier zullen 
alle leerlingen en schoolmedewerkers in voorkomen. 

woensdag 3 oktober 

Van 17:30 uur tot 19:30 uur is er een interactieve speurtocht waar u zich als ouder 
met uw kind(-eren) voor op kunt geven. Hierbij is ook de première van de gefilmde 
lipdub en sluiten we af met een lekkere verrassing. Een mail met details hierover 
zal nog volgen. 

donderdag 4 oktober 

Er zal de hele dag een springkussen op het veld staan. Het wordt een actieve dag 
met veel bewegen en spelen. Tussendoor krijgen de leerlingen een lekkere 
traktatie. 

vrijdag 5 oktober 

Groep 1 t/m 3 gaat op schoolreis naar Megapret in Lievelde en groep 4 t/m 7 gaan 
naar de Ketteler Hof in Duitsland. Een gezellige afsluiter van de feestweek. 

 
 
Schoolfotograaf 
Woensdag 19 september is de fotograaf van Foto Koch weer aanwezig op 
school. `s Ochtends worden de groeps- en individuele foto`s gemaakt. Ook gaan 
de leerlingen op de foto met broers en/of zussen die op school zitten.  
Vanaf 12:15 uur kan uw kind op de foto met broertjes en/of zusjes die nog niet 
naar school gaan. U kunt hiervoor terecht in de speelzaal. Soms duurt het even 
voordat u aan de beurt bent. We vragen u om dan even rustig met uw kinderen te 
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wachten, zodat de fotograaf voldoende aandacht kan hebben voor het mooi 
vastleggen van uw kroost. 
 
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de 
privacyregeling vanuit de school.   
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle 
kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de 
fotografiedag aangeven bij de leerkracht.  
 
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht.  Op 
de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en  wachtwoord. Met deze gegevens 
logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u 
binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U bent 
echter zeker niet verplicht om foto`s te bestellen.    

 
van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de 
foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.  
 
 

Zichtbaar PBS in de school 
We gaan dit jaar ons 4de jaar in met Positive Behaviour Support (PBS) in de school. 
Voor ons betekent dat borging van de ontwikkeling en toewerken naar de Imenhof 
als gecertificeerde PBS-school.  
In de school zijn de PBS-waarden en afspraken nu duidelijk te zien, met dank aan 
Ruben Nijhof voor de prachtige visualisaties. Iedere groep heeft een PBS-bord, 
zodat te zien is waar er op gedragsgebied in de groep aan wordt gewerkt. We 
blijven u komend jaar op de hoogte houden van alles wat er rond PBS speelt. 
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Inloopspreekuren 
 

        
 
Iedere maand zijn er inloopspreekuren op de Imenhof en de Verrekijker. 
Deze  inloopspreekuren worden georganiseerd, in samenwerking met de IB-ers van 
de Verrekijker en de Imenhof, door medewerkers van afdeling WIJZ, Gemeente 
Losser en de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ).   
 
De inloopspreekuren worden om de 3 weken op de vrijdagochtend georganiseerd 
van 8.00-9.00 en worden ingevuld door jeugdverpleegkundige Laura Oude Vrielink 
(JGZ) en door integraal consulent Annemarie de Jong. De inloopspreekuren worden 
georganiseerd in de schoolgaande weken, de data zullen steeds vermeld staan in 
de nieuwsbrief. Ook is bij de ingangen te zien of er die week een spreekuur is. U 
kunt ons vinden in de spreekkamer bij de koffieruimte. 
 
Wie zijn wij?  

Laura Oude Vrielink: Ik ben jeugdverpleegkundige bij GGD Twente 
Jeugdgezondheidszorg en mijn standplaats is Losser. 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.   

 
Annemarie de Jong:  
Ik ben integraal consulent bij de afdeling WIJZ, gemeente Losser. WIJZ 
staat voor Werk, Inkomen, Jeugd, Zorg. Heeft u vragen voor uw kind, 
een familielid of uzelf op een van deze gebieden? Loop gerust even 
binnen! 
 
 

Maakt u liever een afspraak, dan kan dat ook via uw leerkracht, de ib-er of 
locatieleider/directeur van uw school. Of neem contact met ons op via: 
 
Annemarie de Jong (WIJZ)    Laura Oude Vrielink (JGZ)  
06-34359065       0655476039 
annemarie.dejong@losser.nl     l.oudevrielink@ggdtwente.nl  
 

  

 

 

 

 

https://www.losser.nl/Inwoners
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Kriebelbeestjes  
Niet alleen wij zijn weer begonnen, maar ook de hoofdluis is weer actief. Er wordt 
door de “luizenmoeders” flink gecontroleerd. We willen u vragen dit thuis ook 
regelmatig te blijven doen, zodat we de vervelende kriebelbeestjes de deur uit 
krijgen. Mochten er luizen geconstateerd worden, dan nemen wij direct contact op, 
zodat u kind zo snel mogelijk behandeld kan 
worden.  
 
Het is trouwens niet iets om je voor te schamen, 
luizen zitten vooral op schoon haar en iedereen kan 
ze krijgen. Het is wel vervelend en soms lastig te 
bestrijden. Voor tips kunt u terecht op:  
Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH)  
 
 
 
 
Data: alle data zijn ook te vinden op de website en in schoudercom 
 

dinsdag 18 september 19:30 uur eerste ouderavond voor alle groepen 
 

woensdag 19 september 
 

Schoolfotograaf aanwezig 
vanaf 12:15 uur foto`s met broertjes/zusjes 

vrijdag 21 september 
 

inloopspreekuur Annemarie de Jong (WIJZ) 

dinsdag 25 september 
 

inloopochtend Lieveheersbeestjes 

woensdag 3 oktober 17:30 uur ouder-kind activiteit i.v.m. 40-jarig bestaan 
 

vrijdag 5 oktober Schoolreizen groep 1 t/m 7 
groep 8 vrij 

 
Met vriendelijke groet namens het team, 
 
Sanne Groener 
locatieleider 

http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp?pid=104

