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Beste ouders/verzorgers, 
 
Bij deze de bijzonderheden voor de komende periode: 
 
Sinterklaas: 
Nog een paar weken en dan is de Sint weer in het land. Natuurlijk komt hij ook een 
bezoek brengen aan de Imenhof op vrijdag 3 december. U bent van harte welkom bij het 
opwachten van de Sint om 8:30 uur op het plein. Er staat dan een lekker kopje koffie of 
thee voor u klaar. 
Daarna zal Sint met zijn Pieten zijn intrek nemen in de kleine speelzaal en kunnen de 
groepen achter elkaar bij hem op bezoek. Hier kunt u helaas niet bij aanwezig zijn.  
Alle leerlingen zijn 3 december om 12:00 uur vrij. We wensen u ook thuis een hele fijne 

Sinterklaasperiode toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoen- en zoef: 
Over het plein loopt een rode strook, de zogenaamde zoen- en zoefstrook. `s Morgens en 
`s middags is de slagboom geopend.  Ouders die hun kind(-eren) met de auto brengen 
kunnen hier vanuit de Muchteweg oprijden om hun kind af te zetten. Het is dan de 
bedoeling dat u uw kinderen uit de auto laat en direct weer doorrijdt. Mocht u mee willen 
lopen naar de deur of naar binnen, dan vragen wij u een parkeerplek te zoeken. 
 
PBS – waarden van de school: 
Zoals u waarschijnlijk wel weet, werken we op 
school met PBS, Positive Behaviour Support. Dit 
betekent dat we vooral veel aandacht geven aan 
het aanleren, oefenen en bekrachtigen van 
gewenst gedrag. Daarnaast zijn er duidelijke 
consequenties voor ongewenst gedrag. Alle 
gedragsverwachtingen binnen de school worden 
gelinkt aan onze kernwaarden. Een aantal weken 
per schooljaar besteden we hier extra aandacht 
aan. In week 45 is dat de waarde Respect. 
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St. Maarten – brief namens de organisatie: 

11 november is de dag dat Losser St. Maarten herdenkt. Want er is veel wat aan 
St. Maarten doet denken. De Martinusschool en de St. Maartenstraat. We vieren 
carnaval met de Martinikerlkes en wichter. Er staat een Martinustoren in het 
dorp. De schuttersvereniging heet Sinte Marten. In de kath. Kerk zijn twee glas-
in-lood ramen met een afbeelding uit het leven van St. Maarten. En iedereen die 
Martin, Martijn, Martine, Mart, Maarten, Tine, Tineke, Tijn, Tinus, of Maartje 
heet, heeft ook een beetje feest. St. Maarten moet dus wel heel bijzonder zijn 
geweest. 

Met de directie van alle scholen in Losser is overeengekomen dat Sint Maarten 
op bezoek komt. Het verhaal wordt verteld en natuurlijk is er snoep voor elk 
kind. Bijzonder is dat hiermee de traditie van de rondgang door het dorp vervalt, 
die meer dan 60 jaar geleden is ingesteld. Voordeel is dat St. Maarten nu alle 
schoolkinderen bereikt. Organisatorisch is gekozen om de groepen vier te 
bezoeken. Maar voor de andere groepen wordt een lesbrief aangeboden met 
een filmpje en verwerkingsopdrachten. Er is een thema gekoppeld aan deze 
feestelijke dag: Delen smaakt naar meer..!’ Met dit thema zouden bv. de hogere 
groepen een kaart kunnen inkleuren en versturen naar iemand die wel wat 
aandacht kan gebruiken. Je kunt je snoepjes delen, maar ook je aandacht 
verdelen. 

In ‘De week van Losser’ staat een kleurplaat, getekend door Annette Theussing. 
Als deze klaar is, kan hij worden ingeleverd in de brievenbus bij de H.M. 
Geboortekerk, Gronausestraat 4, in Losser. Er is een leuke prijs te winnen. 

En dan is er ook nog een gezinsviering in de H.M. Geboortekerk kerk op 
zaterdag 13 november. De exacte tijd wordt vermeld op de website 
www.mariavlucht.nl. 

Een en ander is mogelijk gemaakt door giften, kortingen en inzet van velen. 
Laten we hopen dat hiermee een nieuwe traditie is geboren. 

De Martinikerlkes, Het Oranje Comité, Ondernemers Losser, Jumbo Andre de 
Jong, Basisscholen in Losser, PKN Losser, Katholiek Losser. 
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Funlab stichting Fundament – activiteiten in november:  
 

 
Data: alle data van dit schooljaar zijn weer te vinden op de website en in 
Schoudercom 
 

4 en 5 november groep 1 en 2 vrij 
 

maandag 8 november studiedag team – alle leerlingen vrij 
 

vrijdag 3 december 8:30 Sint op school 
12:00 uur vrij 

donderdag 9 december 8:30 – 9:15 uur inloopochtend groep 1-2 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Team de Imenhof 


