NIEUWSBRIEF
Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de bijzonderheden voor de komende periode:
Opbrengst markt voor Oekraïne:
De markt voor Oekraïne was een enorm succes. We hebben ruim €1000,- opgehaald. Dit
bedrag hebben we aangeboden aan de organisatie van de opvang van vluchtelingen in
Losser. Momenteel verblijven er een aantal vluchtelingen in voormalig hotel Markzicht,
waaronder ook kinderen. We houden u op de hoogte van de precieze besteding van de
opbrengst.

Start Samen naar School klas:
We hebben van ons bestuur definitief groen licht gekregen om na de zomervakantie te
starten met de Samen naar School klas. Het is u vast niet ontgaan, maar dit is een klas
voor kinderen met een (meervoudige) beperking. Deze klas komt op de begane grond
naast het lokaal van groep 1-2. Groep 2-3 zal na de meivakantie al naar boven verhuizen,
zodat we ruimte en tijd hebben om het lokaal beneden in te richten. Er zal plaats zijn voor
maximaal 8 leerlingen. We kunnen inmiddels ook melden dat Mendy Loskamp, die nu al
aanwezig is voor Patricia`s verlof, vanaf augustus drie dagen de Samen naar School klas
gaat draaien. Onze eigen Patricia neemt de andere twee dagen voor haar rekening. Dit
betekent ook dat we op zoek gaan naar nieuwe collega`s om ons team weer aan te
vullen. Na de meivakantie start hiervoor al een sollicitatieprocedure. Zo gauw we hier
meer over weten hoort u dat uiteraard van ons.
Nieuwe collega`s:
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat Mendy Loskamp Patricia vervangt
tijdens haar zwangerschapsverlof. Hieronder stelt zij zichzelf aan u voor.
Gelukkig is het ook gelukt om voor groep 5-6 vervanging te regelen na het vertrek van
Bart. Thom Doorgeest zal na de meivakantie in deze groep starten en in ieder geval tot de
zomer. We zijn blij met hun komst en wensen ze veel plezier en succes.
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Mijn naam is Mendy Loskamp. De afgelopen jaren ben ik werkzaam
geweest op een basisschool in Enschede. Ik heb er heel veel zin in om
nu op de Imenhof aan de slag te gaan. Ik woon samen met mijn man, 3
kinderen en ons hondje in Losser. Ik vind het leuk om spelletjes te
spelen, muziek te maken en uit eten te gaan. Tot het einde van het
schooljaar ben ik te vinden op woensdag, donderdag en vrijdag bij de
Libellen. En na de vakantie 3 dagen in de Samen naar Schoolklas. Graag
tot ziens!
Mijn naam is Thom Doorgeest en ik ben 25 jaar. In november ben ik
komen wonen in Weerselo, daarvoor heb ik in Zaandam gewoond. Van
een drukke stad naar een rustig dorp, erg wennen! In mijn vrije tijd
ben ik nu vooral het Twentse accent aan het ontcijferen of ik ben op
de tennisbaan te vinden. Ook kan ik erg genieten van een wandeling
met de hondjes in deze mooie omgeving.
Na de meivakantie zal ik starten in de groep 5/6, klaar om te beginnen
met deze nieuwe uitdaging. Mijn eerste indruk van de school is zeer
positief. Ik heb er in ieder geval veel zin in en hoop dat we dit laatste
stukje van het schooljaar goed kunnen afsluiten met elkaar!
Samenstelling MR volgend schooljaar:
Onlangs is er een oproep gedaan aan ouders om, voor de
belangstellenden, aan te melden voor de MR. Twee van huidige
oudergeleding, Naomi Porton en Ruben Nijhof, treden af en stellen zich
niet herkiesbaar. Petra Rikhof- Masselink blijft als voorzitter van de MR
aan.
Er zijn een aantal aanmeldingen geweest. Echter verkiezingen waren
niet nodig, want er bleven twee kandidaten over. Zij zullen volgend
schooljaar, samen met Petra, namens de oudergeleding plaatnemen in de MR. Dit zijn
Anne ter Denge en Martine Haitjema-Bauhuis. Zij zullen zich hieronder kort voorstellen:

Dag ouders van de Imenhof!
Mijn naam is Anne Muller-ter Denge. Ik woon sinds september
met mijn man Koen ter Denge en onze kinderen Lotta (4) en
Boris (1) in Losser. Wij zijn heel blij met ons besluit om de drukke
stadse omgeving in Enschede in te ruilen voor het gezellige en
groene Losser.
Ik was heel blij dat Lotta eindelijk 4 werd en naar de school
mocht, zodat ik ook als ouder een actieve bijdrage op school kan
leveren
. De Imenhof was voor ons een directe match. Ik werk
op de Universiteit Twente als Onderwijskundig Adviseur en vind
het erg leuk om constructief mee te denken over allerlei aspecten
op school en me in te zetten voor kwalitatief goed onderwijs… maar ook vooral een leuke
schooltijd voor onze kinderen!
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Hoi allemaal,
Ontzettend leuk dat ik deel mag gaan uitmaken van de MR! Ik
ben Martine Haitjema-Bauhuis, de mama van Jacob. Met papa
Gert, zus Fleur en hond Skye is ons gezin compleet. In mijn
vrije tijd houd ik van wandelen, hardlopen en koken.
Daarnaast proberen we als gezin zo duurzaam mogelijk te
leven.
Ik werk bij Cultuurbedrijf Amphion in Doetinchem als
programmaleider cultuureducatie. Mijn roots liggen in de
muziek, ik heb dwarsfluit en schoolmuziek gestudeerd aan het
conservatorium. Het muziekleven heb ik achter me gelaten, maar ik zet me iedere dag in
voor cultuureducatie voor ieder kind en iedere jongere. Dit omdat ik zie en heb ervaren
wat kunst met je doet. Het verrijkt je wereld en verbreed je blik. Dit doe ik samen met
mijn team en in nauw contact met scholen. Vanuit mijn rol heb ik dus kennis van het
onderwijs en breng ik vaak een frisse blik. Hopelijk ook in de MR.
De schooltijd blijft je altijd bij, hier word je als mens gevormd. Ik zet me graag in voor
goed onderwijs maar vooral voor de fijne schooltijd voor onze kinderen. Het mooiste is
toch dat onze kinderen iedere dag met plezier naar school gaan?
Hoi iedereen,
Ik ben Petra Rikhof – Masselink. Ik heb twee dochters op de
Imenhof zitten, Mara in groep 7 en Romy in groep 1. Mijn zoon,
Noud, gaat elke dag naar het OCR in Enschede.
Ik mag mijn functie als voorzitter dit jaar voortzetten in de MR. Ik
vind het fijn om zitting te hebben in de MR om onder andere de
inbreng van de ouders te kunnen vertegenwoordigen. Ik vind de
Imenhof een hele fijne school met een prachtige visie. Dit komt
niet alleen tot stand door het personeel. Ook de ouders/
verzorgers hebben hier een groot aandeel in. Om dit zo te
houden is het belangrijk om elkaar van feedback te voorzien.
Ideeën, op- of aanmerkingen, issues, complimenten, die zijn
belangrijk te delen. Dit is niet altijd makkelijk. Ik hoop dat ik als
MR-lid dit makkelijker voor jullie kan maken. Kom bij één van ons, als je vindt dat er zaken
zijn die besproken moeten worden. Wij kunnen dit dan meenemen naar de volgende
vergadering, maar je mag het zelf ook tijdens een MR-vergadering komen inbrengen.
Ik ga ervanuit dat we weer een mooi jaar tegemoet gaan en ik hoop op input waar nodig.
Groetjes!

mei 2022

NIEUWSBRIEF
Vakantierooster schooljaar 2022-2023:
Bij deze alvast het rooster van de vaststaande vakanties en feestdagen voor volgend
schooljaar.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15-10-2022 – 23-10-2022
24-12-2022 – 08-01-2023
25-02-2022 – 0503-2023
ma 10-04-2023
22-04-2022 – 07-05-2023
do 18-05-2023 en vr 19-05-2023
ma 29-05-2023
21-07-2023 – 03-09-2023

Data: alle data van dit schooljaar zijn te vinden op de website en in
Schoudercom
vrijdag 13 mei
26 en 27 mei

Vossenjacht
18:30 uur schoolplein
Hemelvaart – alle leerlingen vrij

2 en 3 juni

Groep 1 en 2 vrij

maandag 6 juni

2e Pinksterdag – alle leerlingen vrij

Met vriendelijke groet,
Team de Imenhof
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