
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief januari 2019 

 

 

Verlangen naar licht 

December was een feestmaand, een maand van verlangen. Misschien verlangde je naar mooie cadeaus van 

Sinterklaas. Misschien was je verlangen niet materieel en hoop je op een goed en gelukkig nieuwjaar straks. 

In deze donkere adventstijd is er verlangen naar licht in je leven.  

Wij bereiden ons voor op het kerstfeest; dit is het lichtfeest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht. Het 

Lichtkind dat de duisternis verdrijft en ons leven lichter maakt. 

Wij hebben met de leerlingen en collega’s gezocht in een aantal vieringen naar het licht dat vrede en 

eerlijkheid bracht. Er werd met elkaar geluisterd, naar een verhaal van de bewoners uit St. Annadal.  

Uit dit uitgebeelde verhaal werd ons duidelijk voor wie het eerste beetje licht bestemd is. 

 

Het beetje licht werd na afloop van 

elke viering meegenomen naar de 

groepen. 

Na afloop van de vieringen was er 

ruimte voor enkele gebeden door  

leerlingen uit de verschillende groepen 

voorgedragen.  

Wij kunnen terug kijken op enkele 

sfeervolle vieringen en kijken nu 

vooruit naar samen vieren van het 

feest van het licht: Kerstmis!  



 

 

                                                                          

                                                          

 

  Kerstwens..                                

Wij hebben een wens voor iedereen, 

een mooie Kerst met lieve mensen om je heen. 

Mensen die van je houden om wie je bent, 

en in wie je misschien een stukje van jezelf herkent. 

Laat merken dat je om die mensen geeft, 

dat je samen met hen iets moois beleeft. 

Geniet van de warmte die dit alles brengen kan, 

en maak er een gezellig en fijn Kerstfeest van! 

 

 

Uitnodiging Nieuwjaars-ontmoeting 

Maandag 7 januari  bent u van harte uitgenodigd om samen op onze school het nieuwe jaar te openen.  

Vanaf 8.30 uur tot 9.00 uur staan koffie en thee voor u klaar in de kleine hal.  

Wij hopen u dan te mogen begroeten! 

 

 

Ons schoolbuurtplein 

Dankzij de enorme inzet van een groep ouders, een aantal buren van de Ericahof en Hoveniersbedrijf Vije is op 
zaterdag 10 november het hekwerk aan de Ericahof en een groot deel van het hekwerk aan de Balderikstraat 
verwijderd. Prachtig om te zien dat onze school en het schoolbuurtplein hierdoor een veel mooier, opener en 
vriendelijker aangezicht heeft gekregen. De beplanting, die de afgelopen weken is gerealiseerd, maakt het 
plaatje compleet. Wat zijn we ontzettend trots met z'n allen!   
 
Voor de komende tijd staat het afronden van het zandbakgedeelte aan de voorkant van de school en het 
ophangen van "bloemen-krijtborden" bij de ingang Ericahof gepland. Ook zullen de bestaande speelhuisjes 
gepimpt worden, in de nieuwe huisstijl van onze school. In het voorjaar zullen er enkele tegels van het 
schoolplein beplakt worden met leuke, kleurrijke stickers. Daarna zal uiteraard een officiële, feestelijke, 
opening van ons schoolbuurtplein volgen! Alle leerlingen, u als ouder, buurtbewoners, betrokkenen en 
sponsoren zullen hiervoor uitgenodigd worden.  
 
De derde fase van het project 'super schoolbuurtplein' zal de herinrichting van het gesloten deel van ons 
schoolbuurtplein (achter de school) zijn. Dit gedeelte zal een zogenaamd belevingsplein gaan worden. Voor 
deze herinrichting zijn inmiddels verschillende subsidies aangevraagd. Uiteraard hopen wij dat er aanvragen 
toegekend zullen gaan worden, zodat wij, in fases, het belevingsplein kunnen gaan realiseren.  
Wij houden u graag op de hoogte!  
 



 

 

 

Welkom                                                                                    

Na de herfstvakantie starten op onze basisschool de volgende  leerlingen in groep 1:                          

Floor Gouma en Liselot Zigter. 

Wij wensen jullie samen met jullie ouders heel veel plezier bij ons op school!! 

 

 

Energy Challenge 

De Energy Challenges (EC) is een stichting, opgestart in 2012 in Groningen, en heeft als doel leerlingen op zowel 

primair en secundair onderwijs bewust te maken van energieverbruik en duurzaamheid. De stichting heeft zich 

de laatste jaren uit kunnen breiden tot Noord-Nederland, en ook wordt het georganiseerd in de regio van 

Utrecht en van Amsterdam. Via Interreg – Europees subsidieprogramma- heeft de EC subsidie gekregen om 

internationaal te gaan; er wordt nu een pilot gedraaid in 5 landen waaraan 150 scholen deelnemen.  

Het concept wat de EC succesvol maakt is dat leerlingen eigenaarschap nemen in verduurzaming van het 

gedrag op school. Zij staan aan het roer en zullen een duurzaamheidscampagne uitvoeren voor 

bewustwording. Leerlingen worden gefaciliteerd en gestimuleerd door de EC (aan de hand van 

energiemonitoring, energiescan, razende reporter, leuke kick-off 

en eindevent, prijzen, ‘excursieboekje’ etc). Het energizerteam zet 

een campagne op aan de hand van een poster met opdrachten die 

in de school opgehangen wordt. De campagne c.q. de uitvoering 

van de opdracht mag binnen een korte of langere tijdsperiode, 

beknopt of omvangrijk zijn, effectief of creatief; de opdrachten van 

de EC zijn open geformuleerd waardoor het team een uniek, en bij 

de school passend, verduurzamingsplan op kan stellen. De 

inhoudelijke onderwerpen die gebruikt kunnen worden voor de 

campagne zijn in navolging van de Greune deal onder andere 

energiebewustwording en -besparing, én afvalscheiding. Ook kan 

er gedacht worden aan afvalvermindering, en bijvoorbeeld 

klimaatbestendigheid.  

 

Wanneer een opdracht behaald is, komt de razende reporter langs 

om een ster uit te delen die op de poster geplakt kan worden.  

Wij gaan samen met  de andere basisscholen van SKOLO en 

Consent deelnemen aan deze Energy Challenge.  

De plusgroep vormt ons Energizerteam en zal in de challenge het 

gaan opnemen tegen de andere energizeteams. Vanuit de 

plusgroep zullen de andere leerlingen van onze school mede betrokken gaan worden, evenals de juffen, 

meesters en ouders!   

De plusgroep is inmiddels met de eerste opdracht omtrent hun identiteit gestart. Juf Jolien gaat met hen een 

filmpje maken waarmee zij zich op de kick-off van 22 januari zullen presenteren.  

De leerlingen zullen u vanaf nu op de hoogte houden! 

 

 



 

 

Nationale voorleeswedstrijd 

De voorleeskampioen van onze school Ise Damhuis, zal op  zaterdag  26 januari 2019 om  13.30 uur in ‘t Lossers hoes 

samen met de voorleeskampioenen van 12 andere basisscholen tegen elkaar uitkomen tijdens de "Losserse" finale. 

Ise zal dan hetzelfde fragment voorlezen dat zij op school heeft voorgelezen. Een deskundige jury beoordeelt de 

voorlezers aan de hand van criteria die in alle rondes gehanteerd zijn. De winnaar van de “Losserse” finale gaat door 

naar de volgende regionale finale, die gehouden wordt op zaterdag 9 maart 2019 in de bibliotheek van Enschede om 

14.00 uur. Wij wensen Ise veel plezier en ontzettend veel succes tijdens deze finale! 

 

Het Nationaal Voorleesontbijt 

Voorlezen is de 3de activiteit die ouders met hun kind doen, na buitenspelen en tv-kijken. Meer dan de helft 

van de ouders vindt samen lezen of voorlezen essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Bijna driekwart van 

de ouders met kinderen t/m 5 jaar leest dagelijks voor. 

Voorlezen is zeer belangrijk en wordt als (zeer) leuk ervaren door het kind. Belangrijkste redenen om voor te 

lezen zijn de taalontwikkeling en het leesplezier. Ruim de helft van de kinderen die kunnen lezen, vindt het leuk 

om te doen. Zodra kinderen zelf kunnen lezen, zijn spannende boeken, stripboeken en avonturenboeken het 

populairst. Bijna een derde van de ouders bezoekt samen met hun kind maandelijks de openbare bibliotheek. 

Kinderen lezen nauwelijks digitaal. Ook hun ouders lezen overwegend papieren boeken. 

Doel van het Nationale voorleesontbijt is het stimuleren van voorlezen aan kinderen in de leeftijd van zes 

maanden t/m 6 jaar die zelf nog niet kunnen lezen.  

Jaarlijks wordt een groep bekende Nederlanders uitgenodigd om voor te lezen tijdens Het Nationale 

Voorleesontbijt om zo te laten zien dat ook zij voorlezen belangrijk vinden. 

Het Nationale Voorleesontbijt vindt plaats op woensdag 23 januari 2019 en wij zijn verheugd dat wij 

burgemeester mevrouw Cia Kroon, op deze morgen mogen verwelkomen om voor te lezen aan de leerlingen 

van de groepen 1 en 2. 

 

Vormsel 

Opgave Vormselproject Maria Vlucht: voorjaar 2019 

 
Inmiddels is afgesproken, dat op zondagmiddag 30 juni vanaf 13.00 uur in Losser een begin gemaakt zal 

worden met de voorbereiding van tieners en hun ouders op het ontvangen van het heilig Vormsel. Inzet is een 

gezellige middag m.m.v. onze jeugdwerker Ans te Lintelo waarop we als ouders, kinderen en pastor met elkaar 



 

 

kennis maken. De opgave voor het Vormselproject gaat in het voorjaar van 2019 plaatsvinden. Het 

Vormselproject zelf begint na de zomervakantie. We zullen bij de keuze van de data rekening houden met 

schooltijden van de leerlingen. Vanaf maart / april zullen we verdere bekendheid gaan geven aan het project en 

de mogelijkheid tot opgave. Het tweejaarlijkse project wordt aangeboden aan leerlingen die volgend schooljaar 

in groep 8 of de brugklas zitten. 

Pastoraal werker Frank de Heus 

 

Vanuit de Ouderraad 

Wij willen graag de oudpapiercommissie bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar.  
In het bijzonder Edwin Fiselier, die vorig jaar heeft aangegeven te gaan stoppen in december 2018. Edwin heeft 
zich lange tijd ingezet voor het ophalen van het oud papier en was voor de commissie oud papier de laatste 
jaren tevens het aanspreekpunt. Edwin, bedankt en wij wensen je al het goeds voor de toekomst.  
Gelukkig heeft er binnen de oud papier commissie zich een ouder gemeld die het van Edwin over wil nemen: 
Remco Ankone. Remco Ancone gaat vanaf volgende maand als contactpersoon het overnemen voor het 
regelen van de containers met Remondis en de data doorgeven aan school. 
De overdracht gaat begin januari plaatsvinden. Fijn dat jij deze taak op je wilt nemen en wij wensen je veel 
succes en plezier.  
 
Daarnaast willen wij ook gebruik maken van de gelegenheid om dringend een oproep te doen. De 
oudpapiercommissie is nog steeds op zoek naar vaders die kunnen helpen op de 3e woensdag van de maand 
om oud papier op te halen.  
Wanneer u interesse heeft om samen met andere vrijwilligers op een gezellige manier de handen uit de 
mouwen te steken, neem dan contact op met Remco Ankone (0610105630). 
 

Groep 5 en groep 6 

Vette beats!! 

Vorige week vrijdag hadden wij een les “Vette Beats”. Het was echt superleuk! 

Wij moesten eerst samen een geluid van een liedje maken, daarna moesten wij het onderwerp verzinnen. 

Vervolgens de tekst van het liedje. 

Alle leerlingen gingen een zin bedenken, daarna kozen wij samen een paar zinnen uit,  

die wij dan gingen combineren. 

Toen de tekst klaar was, zongen wij de tekst in solo. 

Daarna zongen wij met z’n allen in koor het lied met de 

beats die wij hadden gemaakt. 

Dit is de tekst van het liedje: 

 

Samen door het leven staan je sterker dan alleen                

Zoete liefde maakt alles beter 

Samen door het leven sta je sterker dan alleen 

Breng jij mij dan daarheen. 

 

Geschreven door Mari, groep 6 en Noa groep 5. 

 

 

 



 

 

De schaakcompetitie 

 

Dinsdag 11 december is het tweede gedeelte van de schoolschaakcompetitie afgerond. Het is een spannende 

eindstrijd geworden, waarbij vooral in de top de onderlinge verschillen gering waren. Mika, uit groep 7 legde 

beslag op de titel door in zijn laatste partij Noud, eveneens uit groep 7, te verslaan. In de eindstand nam Noud 

de tweede plaats in, op een halve punt gevolgd door Tara uit groep 6. Jade (groep 6), die zeer sterk was 

begonnen haakte in de laatste partijen af, maar werd toch nog zesde. 

De eindstand van het tweede gedeelte luidt : 1 Mika (gr.6) 10 pnt, 2 Noud (7) 9 pnt,  3Tara (6) 8½ pnt, 4 Thijs 

(7) 8 pnt, 5 Sam (7) 7 pnt, 6 Jade (6) 7 pnt, 7 Tess (6) 4½ pnt, 8 Annabel (7) 3½ pnt, 9 Luna (7) 2½ pnt,  10 Yazan 

(7) 2 pnt, 11 Maud (7) 1½ pnt, 12 Benjamin (5) 1½ pnt. 

 

De nummers 1 t/m 9 mogen meedoen aan de Losserse kampioenschappen, die op woensdag 23 januari a.s. 

worden gehouden. De komende dinsdagen krijgen zij extra oefeningen om in januari onze school goed te 

kunnen vertegenwoordigen. 

Gerhard Poorthuis 

Maandplanning januari 

Donderdag 20 december Kerstviering 

17.45 uur – 18.30uur 

Vrijdag  21 december 12. 00 uur Begin van de kerstvakantie! 

Zaterdag 22 december Juf Linda jarig 

Donderdag 27 december Kersthandbaltoernooi 

Vrijdag 28 december Kersthandbaltoernooi 

Maandag   7 januari Nieuwjaarsontmoeting 

8.30uur-9.00uur 

Woensdag    9 januari Luizencontrole  

Informatieavond groep 1 en groep 7 20.00 uur 

Dinsdag  15 januari Bouwoverleg 15.00 uur 

OR 

Woensdag 16 januari Team Kanjertrainingsmiddag en avond 

Donderdag  17 januari Praktijkdag Kanjertraining 

Maandag  21 januari Projectgroep Super-schoolbuurtplein 20.00uur 

Dinsdag 22 januari Kick-off Energy Challenge (plusgroep) 

Woensdag  23 januari Start Voorleesdagen 

Bijeenkomst groep 1-3 Onderwijs aan jonge kind o.b.v. Alice Bekke 

Losserse kampioenschappen van de schaakcompetitie 

Oud papier 

Vrijdag 25 januari Juf Brigitta jarig 

Donderdag  31 januari Plenaire teamvergadering 15.00uur 

MR 

 
 

 



 

 

 
 

 

                               

                 Wij wensen u mooie  Kerstdagen en voor 2019 veel geluk!     

                         En samen met uw gezin een  fijne en ontspannende kerstvakantie!                          

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  
mede namens onze collega’s van basisschool Veldzijde, 

 

Brigitta van Zon 

Maike Koch 


