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Bij deze de bijzonderheden voor de afgelopen en komende periode:
Even voorstellen
We hebben onlangs besloten afscheid te nemen van Esther Verweij en hebben in
de persoon van Karlijn Hegeman een vervangster gevonden. Zij draait op vrijdag de
Wespengroep. Hieronder stelt zij zichzelf voor:

Even voorstellen
Mijn naam is Karlijn Hegeman.
Ik ben 21 jaar en woon in
Enschede. Ik geef momenteel les
aan groep 6-8 op vrijdag. Naast
het werken op De Imenhof,
studeer ik aan de Universiteit
Twente voor mijn master
Onderwijskunde. Mijn hobby’s
zijn hardlopen, boksen en
daarnaast geef ik leiding aan
kinderen op scouting.
Gymlessen
Op de Imenhof proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van elkaars talenten.
Zo zijn er bijvoorbeeld leerkrachten die veel feeling hebben met creatieve vakken of
muziek. Daarnaast zijn er ook leerkrachten die graag gymlessen geven en hier ook
voor gediplomeerd zijn. Mede daarom hebben we ons gymschema op de dinsdag
enigszins aangepast. Patricia geeft gymles aan groep 7 en groep 6-8 en Daniel
geeft de lessen aan groep 3 en groep 4-5. Karolien en Kim vangen dan onder de
gymles de andere groepen op.
Voorlichtingsavond groep 8
Ieder schooljaar organiseren we in samenwerking met Het Kompas en de Saller een
voorlichtingsavond voor de ouders van groep 8. Op deze avond zullen een aantal
scholen voor voortgezet onderwijs zich presenteren. Het Stedelijk Lyceum, Twents
Carmellyceum, Bonhoeffer, Greijdanus en Zonecollege zullen aanwezig zijn. Dit jaar
is de Saller de locatie en begint de avond om 19:30 uur, inloop met koffie en thee
vanaf 19:00 uur.
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Onderwijsstaking
Onlangs is er extra geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs. Dit voorstel dekt
echter niet de lading van wat werkelijk nodig is om de kwaliteit van het
Nederlandse onderwijs te waarborgen en meer studenten naar de opleiding te
trekken. Er zal daarom op woensdag 6 november opnieuw gestaakt worden, ook
door ons. We hebben een fantastisch beroep en werken met veel plezier, dit willen
we ook in de toekomst kunnen doen. We hopen op uw steun en begrip en
excuseren ons voor het mogelijke ongemak dat de staking met zich meebrengt.

St. Maarten
Bericht voor belangstellenden namens de organisatie:
Sinte Marten voggelken……
Op 11 november vieren we het feest van St. Maarten.
Ook in Losser wordt dit feest in het dorp gevierd. Dit jaar
worden de kinderen van groep 1 t/m groep 6 verwacht op
zaterdag 9 november om 14.00 uur in de protestante kerk op
het Raadhuisplein. Je kunt St. Maarten ontmoeten in de kerk.
Daar start de optocht door het dorp. De ondernemers van
Losser delen snoep uit. De afsluiting zal bij ’t Lossers Hoes
zijn.
Als je Maarten heet, of Maartje, Martijn, Martine, Mart, dan
heb je net als St. Maarten een extra feestdag! Op zondag 10
november om 9 uur willen wij dit feest graag met iedereen
vieren in de H. Maria Geboortekerk. In de kindernevendienst
zijn leuke activiteiten te doen. Tot slot mag je delen van iets
lekkers en is er een rondgang met lampionnen.
Jij komt toch ook?
Martinikerlkes, Oranje Comité, Dorpsraad Losser, Ondernemers Losser, Gemeente Losser
en Geloofsgemeenschap Katholiek Losser en de Protestante Gemeente Losser.
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Hij komt, hij komt….
Nog even en dan komt Sinterklaas weer in ons land!
Dit vieren wij op donderdag 5 december van 8.30 – 12.00 uur. `s Middags zijn alle
leerlingen vrij. Wij nodigen u bij deze alvast uit om dit feest samen met ons te
komen vieren. Ook jongere broertjes en zusjes zijn van harte welkom bij het
binnenhalen van de Sint en de viering direct daarna.
Na de viering zal Sinterklaas een bezoek brengen aan alle groepen. Hier kunt u
helaas niet bij aanwezig zijn. Er zal
koffie en thee voor u klaar staan.
Sint komt natuurlijk ook op bezoek bij
de Verrekijker, dat zal hij doen op
woensdag 4 december. Dit is voor ons
een gewone schooldag. De ervaring van
vorig jaar leert dat dit voor kinderen
begrijpelijk is en geen problemen
oplevert.

Data: alle data zijn ook te vinden op de website en in schoudercom
woensdag 6 november

dinsdag 26 november

Landelijke onderwijsstaking
Alle leerlingen vrij
vanaf 19:00 uur locatie De Saller
Voorlichtingsavond gr. 8 Voortgezet Onderwijs
8:15-9:15 inloopspreekuur GGD in de spreekkamer
Laura Oude Vrielink
Studiedag team
Alle leerlingen vrij
19:30 uur MR vergadering

donderdag 5 december

8:30 – 12:00 uur Sinterklaasviering

vrijdag 6 december

8:15-9:15 inloopspreekuur WIJZ in de spreekkamer
Monique Torn

woensdag 13 november
vrijdag 15 november
woensdag 20 november

Met vriendelijke groet namens het team,
Sanne Groener
locatieleider
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