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Beste ouders/verzorgers, 
 
Bij deze de nieuwsbrief met bijzonderheden van de afgelopen en 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 2 december. U bent van harte welkom bij het 
opwachten van de Sint om 8:30 uur op het plein. Er staat dan buiten 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 2 december om 12:00 uur vrij. We wensen u ook 
thuis een hele fijne Sinterklaasperiode toe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrije dagen en studiedagen: 
Deze periode staan er best veel vrije dagen en studiedagen gepland. Groep 1 en 2 hebben 
acht dagen per schooljaar extra vrij. Zo zorgen we ervoor dat zij over hun hele 
basisschoolperiode niet teveel uren maken.  
Naast dat we een aantal extra dagen hebben ingepland (studiereis), proberen we het 
aantal onderbroken weken per jaar zo laag mogelijk te houden. We koppelen vrije dagen 
dus zoveel mogelijk aan feest- en studiedagen.  
 
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.  
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Contactpersonen GGD en gemeente: 
Bij vragen over de ontwikkeling van uw kind is er ondersteuning mogelijk van de 
schoolverpleegkundige van de GGD en de schoolmaatschappelijk werker van de gemeente 
(afdeling WIJZ). Hieronder stellen zij zich aan u voor: 
 
Beste ouders van de Imenhof,  
Graag willen we (schoolmaatschappelijk werker en GGD jeugdverpleegkundige) 
laagdrempelig zijn en makkelijk te bereiken zijn voor ouders en kinderen. U kunt voor 
allerlei vragen op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid, opvoeding, 
sociale kaart, communicatie en vragen over doorverwijzingen naar zorginstanties bij ons 
terecht. Maar ook bijv. vragen over waar je als ouder terecht kunt wanneer rondom 
financiën.  
De inloop voor ouders van beide scholen is elke donderdag op de even weken van 8.15 
uur tot 10.15 uur. Loop gerust naar binnen (ingang schoolplein) en vraag naar mij of naar 
de jeugdverpleegkundige.  
We zitten in een van de kantoortjes links of rechts van de hal. Daarnaast zijn we 
telefonisch of via de mail ook te bereiken. Bel of mail gerust!  
Hartelijke groet en we zien u graag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monique Torn (schoolmaatschappelijk werker)  Maureen Brinkman (schoolverpleegkundige) 
Telefoon: 0634359654                                  Telefoon: 0611340268 
m.torn@losser.nl                                          m.brinkman@ggdtwente.nl   
 
St. Maarten: 
11 november is de dag dat Losser St. Maarten herdenkt. Want er is veel in het dorp wat 
aan St. Maarten doet denken. Er is een St. Maartenstraat en we vieren carnaval met de 
Martinikerlkes en wichter. Er staat een Martinustoren in het dorp en de schutters-
vereniging heet Sinte Marten. In de grote 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 een bijzonder persoon zijn geweest.  
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Met alle scholen in Losser is overeengekomen dat Sint Maarten op bezoek komt. We 
vinden het belangrijk dat kinderen iets weten over de historie en de verbinding met ons 
dorp. Het verhaal wordt verteld en natuurlijk is er snoep voor elk kind. Hiermee vervalt 
sinds vorig jaar de traditie van de rondgang door het dorp.  
Organisatorisch is gekozen om groep vier te bezoeken. Maar ook in de andere groepen 
wordt er aandacht aan besteed. 
 
Data: alle data van dit schooljaar zijn te vinden op de website en in 
Schoudercom 
 

2 en 3 november Groep 1 en 2 vrij 
 

vrijdag 4 november Studiedag team – alle leerlingen vrij 
 

donderdag 17 november Inloopspreekuur GGD en gemeente 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Team de Imenhof 


