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Bij deze de bijzonderheden voor de afgelopen en komende periode:
Vertrek Jeroen:
Jeroen Tol is al enige jaren werkzaam als conciërge bij ons op
school. Hij heeft aangegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging
en zal daarom na de herfstvakantie afscheid bij ons nemen. We
zullen dit doen op vrijdag 1 november. Jeroen gaat dan alle
groepen langs, waarna er vanaf 14:00 uur voor ouders gelegenheid
is om afscheid te nemen in de koffiekamer.
We zijn Jeroen enorm dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid en
gaan hem erg missen. We wensen hem alle goeds voor de
toekomst.
We zijn nog op zoek naar een nieuwe conciërge. We zoeken een enthousiast
iemand die 2 dagen of 3 ochtenden in de week beschikbaar is tegen een
vrijwilligersvergoeding. Het is beleid van school om geen ouders in deze functie te
zetten i.v.m. belangenverstrengeling. Kent u iemand die ons team zou kunnen
versterken, wilt u dit dan doorgeven aan Sanne?
Afsluiting project Wereld:
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn we dit schooljaar gestart
met een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie: BLINK. Op dit moment draaien we
het schoolthema “Wereld”. Dit project sluiten we af op 18 oktober. U bent van harte
welkom om in de groep van uw kind en de andere groepen te komen kijken naar
wat we allemaal gedaan en geleerd hebben tijdens dit project. De deur staat open
vanaf 13:45 uur. In de koffiekamer staat een lekker kopje koffie of thee voor u
klaar.

oktober 2019



NIEUWSBRIEF

Inloopspreekuur:
2x per maand is er inloopspreekuur op de vrijdag van 8:15 tot 9:15 uur. Monique
Torn en Laura Oude Vrielink zitten dan in de spreekkamer (bij de koffiekamer). Op
de eerste ouderavond heeft u Monique al kunnen zien. Hieronder stellen zij zich
nogmaals aan u voor.

Beste ouders en kinderen,
Graag wil ik me voorstellen. Sinds kort heb ik met veel plezier
de taken van mijn voormalige collega Annemarie de Jong
overgenomen betreffende het (school) maatschappelijk werk.
Ik ben verbonden aan de afdeling WIJZ ( werk en inkomen,
jeugd en zorg) vanuit de gemeente Losser aan verschillende
scholen binnen Losser. Dit doe ik samen met mijn collega
vanuit de GGD Laura Oude Vrielink. We doen dit door in
gesprek te gaan, mee te denken en samen te werken. Dit kan
van alles zijn, denk aan zaken rondom opvoeding, wegwijzen
binnen (jeugd)zorg, relatie, of meedenken (wegwijzen)
rondom bijv. financiën.
Heel belangrijk vind ik openheid en vertrouwen in mijn werk tussen mensen met
daar tegenover de privacy en het hebben van respect.
Naast “de inloop” mag men mij ook altijd bellen of mailen voor het maken van een
afspraak!
Telnr.: 0634359654.
Mailadres: m.torn@losser.nl
Beste ouders en kinderen:
Mijn naam is Laura Oude Vrielink. Ik werk naast en samen
met Annet Loohuis en wij zijn jeugdverpleegkundigen bij
GGD Twente Jeugdgezondheidszorg in Losser. De contacten
met de jeugdarts Marie-José Sprakel zijn intensief. Vanuit
de jeugdgezondheidszorg werken wij met kinderen in de
leeftijd van 0-18 jaar. Bij ons kunt u met diverse vragen
binnenlopen. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over
de opvoeding en gedrag van uw kind, maar ook over
voeding, veiligheid, verzorging en zindelijkheid.
Ook met vragen voor de jeugdarts kunt u bij mij binnen
komen lopen, denk hierbij aan vragen over lichamelijke en psychische ontwikkeling,
kinderpsychiatrie, schoolverzuim, speciaal (basis)onderwijs en grenskinderen
(Nederlandse kinderen die in Duitsland wonen).
Telnr.: 06-55476039
Mailadres: L.OudeVrielink@ggdtwente.nl
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Aanbod muziek stichting Fundament groep 4-5:
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Data: alle data zijn ook te vinden op de website en in schoudercom
vrijdag 4 oktober

19 t/m 27 oktober

8:15 - 9:15 uur
Inloopspreekuur WIJZ – Monique Torn
13:45 – 14:30 uur
Afsluiting schoolproject “Wereld” in alle groepen
Herfstvakantie

dinsdag 29 oktober

19:30 uur MR vergadering

vrijdag 1 november

14:00 uur
Afscheid Jeroen voor ouders in de koffiekamer
Lieveheersbeestjes groep 1-2 vrij

Vrijdag 18 oktober

4 en 5 november
woensdag 6 november
woensdag 13 november

Studiedag team
Alle leerlingen vrij
19:30 uur locatie De Saller
Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs

Met vriendelijke groet namens het team,
Sanne Groener
locatieleider
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