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Beste ouders/verzorgers, 
 
We zijn weer fijn begonnen aan een nieuw schooljaar. Bij deze de eerste nieuwsbrief met 
alle bijzonderheden voor de komende periode: 
 
Leerlingenraad: 
In de groepen 4 t/m 8 zijn er verkiezingen geweest voor de leerlingenraad. De 
leerlingenraad praat en denkt mee over activiteiten en beleid op school. Onderstaande 
leerlingen vertegenwoordigen hun groep in de leerlingenraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolshirts: 
Denkt u aan het inleveren van de schoolshirts? Deze mogen gewassen worden ingeleverd 
bij de leerkracht van uw kind. Zo hebben we bij een volgende activiteit weer voldoende 
frisse shirts klaarliggen. Bij voorbaat dank! 
 
Schoolviering “Gigagroen”: 
Deze weken zijn alle groepen aan het werk rond het Kinderboekenweekthema 
“Gigagroen”. Op vrijdag 7 oktober organiseren we een schoolviering waarin alle groepen 
op het podium laten zien waar ze mee bezig zijn geweest. U bent van harte welkom. We 
zullen zoveel mogelijk plek voor u proberen te maken in de speelzaal. Vanaf 13:15 uur 
staat de koffie klaar! 
 
 
 
 
 
 

Lyam 

Isa 

Twan Lois 

Bentley 
Bodhi Fayen 
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Even voorstellen: 
Dit schooljaar hebben we een aantal nieuwe collega`s en stagiaires. Zij stellen zich 
hieronder aan u voor. 

 
Hallo, mijn naam is Esther Krikke en ik ben 44 jaar. Ik woon samen met Ronald in 
Losser en we hebben samen 2 dochters: Noah van 13 en Lotte van 11 jaar.   
Ik geef les in de taalklas in Overdinkel op Het Kompas en de Brede School en met 
ingang van komend schooljaar ook op de Imenhof en de Saller. In de taalklas zitten 
alleen kinderen van groep 1 en 2. Het is een supergave uitdaging om de taalklas uit 
te breiden in Losser en ik heb er zin in!  
Ik werk nu 23 jaar in het onderwijs, 17 jaar als “gewone” juf en 3 jaar als intern 
begeleider. Vanaf het schooljaar 2019 ben ik begonnen als leerkracht van de 
Taalklas.  
                                                                                                                        

            
Wat houdt dit nu in, zo’n taalklas?  

• De kinderen (in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar) worden begeleid in de (Nederlandse) taal; dat 
kan bijvoorbeeld gaan om het durven praten in de groep (zelfvertrouwen).  
• De kinderen leren de Nederlandse taal beter begrijpen (betekenis van woorden en zinnen).  
• In een taalrijke omgeving wordt de passieve en actieve woordenschat ingeoefend, herhaald 
en daardoor verder vergroot. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het thema en de 
methode van elke school en bij de leefwereld van het kind. Maar ik heb ook zeker mijn eigen 
thema's. Ouders ontvangen hierover bij elk nieuw thema een nieuwsbrief.  
• Op de Imenhof zal ik voor de communicatie met ouders werken via Schoudercom.   

  
Samen willen we ervoor zorgen dat de kinderen in Losser en Overdinkel groeien in hun taalontwikkeling.  
Natuurlijk komt er nog veel meer aan bod in de taalklas, maar dit zijn de belangrijkste doelen.   
Op dinsdagmiddag geef ik les aan de taalklas in de vergaderruimte boven.  
  
 Met vriendelijke groet,  
Esther Krikke 
 

 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Nikki Bruns, 18 jaar en volg de opleiding onderwijsassistent in Almelo. Ik zit nu in 
mijn laatste jaar van de opleiding. Dit jaar loop ik in groep 7/8 bij de Wespen stage op 
woensdag en donderdag. Ik ben een leergierige, spontane meid en kijk er erg naar uit om 
er een leerzaam en gezellig jaar van te maken! 
 
Groetjes Nikki 

 
 
 

Hallo allemaal, 
mijn naam is Lisanne Nijhuis. Ik ben 16 jaar oud en woon in De Lutte. Ik volg de opleiding 
onderwijsassistente en zit nu in mijn eerste leerjaar. Dit jaar mag ik stage lopen bij de 
Imenhof. U kunt mij tegenkomen bij de Lieveheersbeestjes groep 1-2 op donderdag en 
vrijdag. 
 
Groetjes Lisanne 
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Hallo, ik ben Mees Wevers, 16 jaar. Ik woon in Oldenzaal en volg de opleiding 
onderwijsassistente in Almelo. Ik loop mijn 1e jaar stage in Losser bij de Imenhof. En in 
mijn vrije tijd werk ik bij Markt 19. 
Ik zie u graag bij de Vlinders groep 2-3 op donderdag en vrijdag. 
 
Groetjes Mees 

 
 

Activiteiten Fundament herfstvakantie: 
Stichting Fundament biedt in de herfstvakantie weer een aantal leuke activiteiten aan. Een 
overzicht hiervan vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief. 
 
Actie Bruna Kinderboekenweek: 
De Bruna heeft weer een mooie actie voor de Kinderboekenweek. Koopt u tussen 5 en 16 
oktober een kinderboek bij de Brunawinkel en levert u de bon in op school? Dan krijgt de 
school 20% van het aan bonnen ingeleverde bedrag om boeken van te kopen voor de 
schoolbibliotheek. Bonnen kunnen worden ingeleverd bij Sanne of Patricia. Dank voor uw 
bijdrage! 
 
Data: alle data van dit schooljaar zijn te vinden op de website en in 
Schoudercom 
 

maandag 3 oktober Einde verlof Patricia 
(aanwezig ma-di-do-vr) Welkom terug!! 

vrijdag 7 oktober Viering thema “GiGaGroen” in de speelzaal  
Start 13:30 uur 

maandag 10 oktober Studiedag team – alle leerlingen vrij 
 

11 t/m 14 oktober Studiereis team Londen – alle leerlingen vrij 
 

15 t/m 23 oktober Herfstvakantie 
 

woensdag 26 oktober Voorlichtingsavond VO voor ouders groep 8 
19:15 uur  

2 en 3 november Groep 1 en 2 vrij 
 

vrijdag 4 november Studiedag team – alle leerlingen vrij 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Team de Imenhof 


