NIEUWSBRIEF
Ouderparticipatie/ouderbetrokkenheid:
We zijn erg tevreden over de reacties die we hebben
gekregen via de oproep voor ouderparticipatie en over de
opkomst bij de eerste ouderavond. We zijn er trots op een
school te zijn waar ouders zich betrokken voelen en graag
waar mogelijk hun steentje bijdragen.
Bijna alle activiteiten kunnen doorgang vinden. We zijn alleen nog op zoek naar
mensen die zich beschikbaar willen stellen als verkeersregelaar, bijvoorbeeld tijdens
de Carnavalsoptocht in maart. Mocht u hiervoor beschikbaar zijn, wilt u dat dan
doorgeven aan Sanne? Bij voorbaat dank.
Wereldoriëntatie:
Na twee jaar gewerkt te hebben met de methode “zaken van Zwijssen” voor de
vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, hebben we besloten verder te
gaan met de methode “Blink Wereld”. In deze methode zijn de drie vakgebieden
geïntegreerd en is er ruimte voor onderzoek, nieuwsgierigheid en presentatie.
Hiermee gaat ook onze wens in vervulling om weer meerdere weken samen aan
een thema te werken. Volgende week starten we met het eerste thema WERELD.
Voor meer informatie over deze nieuwe methode, kijk op www.blinkwereld.nl
Het betekent ook dat onze jaarlijkse vieringen van vorm zullen veranderen. In
plaats van een standaard viering in de speelzaal, kan het zijn dat we u nu
uitnodigen voor een markt, klassenpresentaties of tentoonstelling. Hierbij is er nog
steeds aandacht voor veel eigen inbreng van de leerlingen en
presentatievaardigheden. Vrijdag voor de herfstvakantie zal onze eerste
themasluiting zijn, een uitnodiging volgt!
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Nieuwe leerlingenraad:
De leerlingenraad van dit schooljaar bestaat
uit (van boven naar beneden): Lynn, Koen,
Steyn, Tobias, Marli en Mara. We wensen
jullie veel succes met het vertegenwoordigen
van je groep.

Samenstelling MR:
DE vergaderingen van de MR zijn openbaar en staan aangekondigd in de kalender.
U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.
De MR bestaat uit de volgende leden:

Petra Rikhof-Masselink

Nicole ter Brugge

Ruben Nijhof

Daniël Groeneveld

Naomi Porton

Patricia Pots-Hudepohl

Communie (bericht pastoraal werkers):
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Opgave Eerste heilige Communie
Het is voor leerlingen van groep 4 van de Imenhof mogelijk om mee te doen met
de Eerste heilige Communie. De voorbereiding gebeurt deels op school (samen met
de Verrekijker), deels thuis én in de parochie. Via de mail
communie@mariavlucht.nl kunt u uw zoon of dochter opgeven tot uiterlijk 17
november. Aanmeldingsformulieren zijn desgewenst te verkrijgen via het centraal
secretariaat. De startavonden voor de ouders vinden plaats op maandagavond
20 januari in Losser, op donderdagavond 16 januari in Lonneker en op
woensdagavond 15 januari Overdinkel. Meer informatie vindt u op onze
website www.mariavlucht.nl onder ‘sacramenten’.
Namens de werkgroep Eerste heilige Communie Maria Vlucht,
pastoraal werkers Frank de Heus en Carla Berbée
Zoen- en zoefstrook:
De rode baan op het plein is onze zoen en zoefstrook. `s Morgens en `s middags is
de slagboom open en kunt u deze baan gebruiken, wanneer u uw kind(-eren) met
de auto naar school wilt brengen. In verband met de veiligheid willen we u vragen
na het uit de auto laten van uw kind direct door te rijden. Uiteraard bent u welkom
om met uw kind mee te gaan naar binnen. We vragen u in dat geval uw auto op
een parkeerplaats te zetten. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Data: alle data zijn ook te vinden op de website en in schoudercom
18 t/m 20 september

schoolkamp groep 6/7 de Blokhut in Rossum

19 en 20 september

schoolkamp groep 4/5 de Blokhut in Rossum

vrijdag 20 september

schoolreis groep 1 t/m 3 Land van Jan Klaassen

vrijdag 20 september

groep 8 vrij

woensdag 25 september

ANWB Streetwise

Met vriendelijke groet namens het team,
Sanne Groener
locatieleider
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