NIEUWSBRIEF
Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de bijzonderheden voor de komende periode:
Regels n.a.v. de laatste persconferentie:
We zijn blij met de aangekondigde versoepelingen. Binnenkort zal hierdoor ook het
protocol voor het onderwijs worden aangepast. We kunnen alvast melden dat het verzoek
binnen het gebouw een mondkapje te dragen na de voorjaarsvakantie komt te vervallen.
We houden u op de hoogte van bijzonderheden rond het nieuwe protocol.
Nieuwe toetsen IEP leerlingvolgsysteem:
Zoals we al hebben aangekondigd hebben we de afgelopen weken gewerkt met ons
nieuwe leerlingvolgsysteem IEP (Inzicht Eigen Profiel). Na afname van de toetsen voor
bijv. rekenen en spelling (HOOFD) en de vragenlijsten over sociale omgang en
werkhouding (HART en HANDEN), wordt er een talentenkaart zichtbaar. Deze
talentenkaart is toegevoegd aan het rapport van groep 3 t/m 8.
Doordat we nu een eerste afname hebben gedaan zijn de groeicirkels bij de vakken nog
niet zichtbaar. Via de mail ontvangt u een leeswijzer voor de talentenkaarten, waarin
duidelijk staat uitgelegd welke informatie u hieruit kunt halen. Bij vragen kunt u uiteraard
terecht bij de leerkracht van uw kind.

Carnaval:
Op vrijdag 18 februari vieren we binnen de geldende
regels Carnaval. Iedereen mag verkleed naar school
en we gaan er onder leiding van onze schoolprins
Deyon, schoolprinses Celyntha en Gaffelaöske Cem,
een gezellige dag van maken. De leerlingen krijgen in
de lunchpauze een lekkere snack (eigen lunch mag
ook mee) en om 14:30 uur start de
voorjaarsvakantie.
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Samenstelling MR volgend schooljaar:
In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders meebeslissen en
meepraten over onderwerpen als de veiligheid op school, de besteding
van de ouderbijdrage, activiteiten in de groepen, etc.
De MR wordt ook geïnformeerd over o.a. de schoolplannen en de
formatie. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en teamleden,
die ongeveer 6x per schooljaar vergaderen op school.
Voor volgend schooljaar heeft Naomi Porton aangegeven dat ze de MR
gaat verlaten. Petra Rikhof-Masselink zal als voorzitter aanblijven en
Ruben Nijhof stelt zichzelf herkiesbaar.
Lijkt het u leuk deel uit te maken van de Medezeggenschapsraad, stuur dan een bericht
via Schoudercom aan Petra Rikhof-Masselink. Mochten er meerdere mensen reageren, dan
worden er verkiezingen georganiseerd.
Weer een opleiding afgerond!
Er wordt flink bijgeschoold in ons team. Daniël heeft net zijn
opleiding tot onderwijskundig ICT-er afgerond. Van harte
gefeliciteerd!
Sportactiviteiten voorjaarsvakantie:
Lekker Fit Losser heeft voor in de voorjaarsvakantie weer een
uitdagend sportprogramma samengesteld voor de basisschooljeugd
uit de gemeente Losser!
Samen bewegen is leuker dan alleen! Graag willen wij de
bassischooljeugd van 6-12 jaar uitnodigen deel te nemen
aan Zaalvoetbalclinic PB Soccer en/of Hockey
Xperience (Gratis)
Zaalvoetbalclinic PB Soccer “leef 1 dag als een profvoetballer ”
Datum:
maandag 21 februari 2022
Tijd:
09.15 – 12.15 uur
Locatie:
Sporthal De Fakkel
Eigen bijdrage:
15 euro
Opgeven via:
PBSoccer – zaal clinic met een profbeleving – Lekker Fit Losser
PBSoccer organiseert een drie uur durende zaal clinic in de mooie sporthal de Fakkel in
Losser. De PBSoccer trainers dagen de jeugd uit met allerlei gave skills en acties! Er zijn
activiteiten waar de jeugd punten kunnen scoren en uiteraard sluiten ze af met een partij!
De zaal clinic is van 09:15 t/m 12:15 en volledig verzorgd door PBSoccer.
De kosten zijn: € 15 per deelnemer en wat krijgen de deelnemers daarvoor:
Drie uur lang super/leuke clinic van PBSoccer trainers – PBSoccer contract / foto ondertekening –
een leuke portret foto – PBSoccer vaantje – PBSoccer rugzakje - drinken, koekje en uiteraard fruit
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(Op de website staat nog een eigenbijdrage van € 22,50 dit moet zijn € 15,--)

Hockey Xperience - maak kennis met Hockey (GRATIS)
Heb je altijd al een keer op laagdrempelige manier kennis willen maken met de Hockeysport dan is
dit je kans. In de Voorjaarsvakantie verzorgen de professionele trainers van de Hockey Xperience
een onwijs gave clinic in de Fakkel. Geef je snel op!! Deelname is GRATIS Deze Hockey
Xperience mag je niet missen!
Datum:
Tijd:
Locatie:
Eigen bijdrage:
Opgeven:
Duur clinic:
Deelnemers:

woensdag 23 februari
1e clinic 10.00-11.00 uur, 2e clinic 11.00-12.00 uur, 3e clinic 12.00-13.00 uur
Sporthal de Fakkel -neem je binnensportschoenen mee!
GRATIS
Hockey Xperience – basisonderwijs – Lekker Fit Losser
1 uur
max 20 deelnemers per clinic / uur

Deelnemers worden bij opgave ingedeeld in 1e clinic, 2e clinic of 3e clinic ( Tussen 10-13 uur, houd
hier rekening mee dat je tussen die tijd ingedeeld kunt worden !)
De tijden worden door de Hockey Xperience naar de deelnemers gemaild.
Met vriendelijke sportieve groet,
Jurgen Schiphorst
Buurtsportcoach Gemeente Losser

Activiteiten voor jonge mantelzorgers:
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een gezinslid dat een chronische /
langdurige ziekte heeft, een verstandelijke beperking / lichamelijke beperking heeft, een verslaving
heeft of psychische problemen. Deze kinderen en jongeren bieden zorg en moeten zelf zorg missen.
Om deze jonge mantelzorgers te ondersteunen bieden wij ontspanningsactiviteiten aan, een plek
waar zij zich kunnen ontspannen, lotgenoten kunnen ontmoeten en erkenning/herkenning in elkaar
kunnen vinden. Op dit moment zijn de consulenten voor jonge mantelzorgers actief in Borne,
Dinkelland, Enschede, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Hof van Twente.

JMZ Schaatsen
Op zaterdagmiddag 5 maart gaan we schaatsen in Enschede.
Heerlijk ontspannen genieten op de ijsbaan met andere jonge mantelzorgers.
De olympische winterspelen zijn in volle gang, maar wie van de JMZ’ers kan dit beter?
Laat je kunsten zien en ga mee met deze activiteit.
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LET OP: Heb je eigen schaatsen, neem deze vooral zelf mee.
Heb je die niet, geef dit dan bij het opgeven aan ons door.

Met vriendelijke groet,
Wesley Elfers & Kevin Prijs

Consulenten jonge mantelzorgers
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Data: alle data van dit schooljaar zijn te vinden op de website en in
Schoudercom
vrijdag 18 februari
19 feb t/m 1 maart

Carnavalsviering – leerlingen mogen verkleed naar
school
Voorjaarsvakantie en Carnaval

woensdag 2 maart

Studiedag Team – alle leerlingen vrij

14 en 15 maart

Studiedagen Team – alle leerlingen vrij

28 en 29 maart

Groep 1 en 2 vrij

Met vriendelijke groet,
Team de Imenhof
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