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Nog een bericht van de parochie: het
Vormselproject
Voor u en uw kind(eren) gelezen

AGENDA
16 t/m 23 november
De week van de mediawijsheid
15 februari 2019
28 februari 2019

rapport
rapportgesprekken

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Wilt u meer weten over de MR? Zie de website
www.koe-enschede.nl/Liduina (MR-notulen)

NIEUWE SPORTTENUES
Het is de OR gelukt sponsoren te vinden voor
de nieuwe sporttenues. Fantastisch!
Dit betekent dat we de opbrengst van de
paaseitjesactie helemaal tegoed kunnen laten
komen aan de schoolbibliotheek en de
inrichting daarvan.
WIJZIGING DATUM RAPPORT FEBRUARI
2019
Bij de planning van het nieuwe schooljaar
hebben we een vergissing begaan; het rapport
en de rapportgesprekken zijn erg snel na de
kerstvakantie gepland. Dit is op zich niet het
probleem, maar doordat januari/februari de
CITO toetsmaanden zijn én we deze resultaten
graag willen ‘meenemen’ bij het rapport, is er
erg weinig tijd om de CITO’s af te nemen. Ook
willen daar niet direct in de eerste week na de
kerstvakantie mee beginnen. Kortom: wij
verplaatsen het rapport naar 15 februari en de
gesprekken vinden vervolgens plaats op 28
februari.
OPRICHTING SCHOOLRAAD
Misschien heeft u van uw dochter/zoon er al
iets over gehoord? We gaan een schoolraad
oprichten!
De belangrijke uitgangspunten zijn:
-de kinderen een volwaardige inbreng geven
in het schoolgebeuren
-de kinderen democratie laten ervaren
-de kinderen laten meedenken over wat
haalbaar en realistisch is
-de kinderen zich meer betrokken laten voelen
bij het reilen en zeilen van de school
Zaken waarover de kinderen o.a. kunnen
meedenken :
-het gebruik en de inrichting van de school en
het schoolplein
-bevindingen bij het gebruik van lesmethoden
-allerhande activiteiten die in of buiten de les
passen
-regels op school
In de schoolraad zitten kinderen van groep 3
tot en met 8.

Uit elke klas worden een of meer leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen (uit groep 3, 4, 5 en 6
is dat één vertegenwoordiger en uit de groepen 7 en 8 twee).
Dat zijn kinderen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed
kunnen overbrengen naar de schoolraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een
vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Dat de oudste kinderen
dit gemakkelijker vinden dan de jongere, spreekt voor zich. Het leren van elkaar vinden wij hierbij erg
belangrijk.
Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door een leerkracht (Miranda ter
Hofte).
De Schoolraad komt eens per twee maanden bij elkaar om te vergaderen. Dit doen we na schooltijd van 14.00
uur tot 14.30 uur.
De betreffende ouders worden van deze vergadermomenten op de hoogte gesteld.
De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De schoolraad
kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag
gemaakt van elk overleg.
Deze weken vinden de voorbereidingen voor de ‘oprichting’ plaats. De schoolraad wordt actief vanaf januari.
Af en toe zullen we er ook iets over schrijven in deze nieuwsbrief!
OUDER-LEERKRACHTGESPREKKEN EN DE AVG
Morgenavond zijn alle ouders op school voor de ouder-leerkrachtgesprekken. Voorgaande jaren was u gewend
ook een stapeltje schriften en werkboeken van uw kind in te kunnen zien, welke op de gang lagen. Met de
nieuwe wet op de privacy, doen we dit vanaf morgen anders: aan het einde van het gesprek dat u met de
leerkracht heeft, krijgt u een stapeltje mee. Deze kunt u op alle gemak op de gang inzien. Wanneer dit klaar
is, legt u het stapeltje op de kruk die bij de lokaaldeur staat. Bij wisseling van het gesprek, neemt de
leerkracht dit stapeltje weer mee de klas in.
MARION WELHUIS
Zoals u weet, is Marion Welhuis (leerkracht van onze school) al geruime tijd ziek. Helaas heeft zij onlangs een
slechte diagnose gekregen; de tumor is opnieuw gaan groeien op de hersenstam. Dat is erg verdrietig.
Toen wij vorige week bij haar op bezoek waren, liet zij zich ontvallen dat ze het erg leuk vindt post te
ontvangen. Dus hierbij onze oproep: maak Marion blij met een mooie kaart!
Haar adres: Scholten Reimerstraat 13, 7524 CP Lonneker. Wij weten zeker dat ze hier erg blij mee zal zijn!
TANDARTS- EN DOKTERSBEZOEK ONDER SCHOOLTIJD
Met hele grote regelmaat komt het voor dat kinderen niet op school zijn omdat zij naar de tandarts of dokter
moeten. Wilt u met de tandarts of dokter een afspraak maken na schooltijd? Het is namelijk erg jammer dat
uw kind de onderwijstijd verliest én voor de groep c.q. leerkracht is dit erg vervelend.
Dank voor uw medewerking!
VAN DE OR: HERINNERING OUDERBIJDRAGE
Op 22-09-2018 is er een Digiduif verstuurd over de betaling van de ouderbijdrage. Velen van u hebben reeds
de 50 euro per kind overgemaakt. Zou u in de administratie na kunnen kijken of u reeds betaald hebt. Tevens
is er aangegeven dat er de mogelijkheid is om gespreid te betalen. Indien om financiële redenen de
ouderbijdrage niet kan worden voldaan, kan zich wenden tot Stichting Leergeld, voor meer informatie:
www.leergeld.nl/enschede.
Bij vragen of twijfel of u al betaald heeft, kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Ouderraad:
Martin van Veen, 0624751861 of via martin.vanveen@gmail.com
Rekeningnummer OR: NL40 RABO 0129609765
ovv Naam en groep van uw kind.
LUIZENVRIJ 
Alle Liduinahoofdjes en -hoofden zijn weer gecontroleerd door de ‘kriebelmoeders’. En we zijn nog steeds
luizenvrij! Fijn!
ETEN EN DRINKEN EERSTE PAUZE
Wilt u uw kind 1 ding te eten of drinken meegeven voor de eerste pauze? Deze pauze is namelijk maar
15 minuten en we willen heel graag dat ze de meeste tijd aan lekker bewegen kunnen besteden.

ZUINIG OMGAAN MET SPULLEN VAN JEZELF, SCHOOL EN ANDEREN
Thuis en op school leren wij onze kinderen zuinig te zijn op je eigen spullen, maar ook op die van een ander,
bijvoorbeeld de spullen van school.
Af en toe gebeurt het dat kinderen met opzet spullen kapot maken (potlood doormidden breken, liniaal
doormidden breken, punt van de rollerpen hard naar binnen drukken, kliederen op gum of blokje etc.).
Dat vinden we erg jammer en spreken de kinderen daar ook op aan.
Wij hebben afgesproken als kinderen moedwillig iets kapot maken, zij dit vergoeden uit hun eigen spaarpot.
Wij hopen dat dit voor kinderen ‘een goede leer’ zal zijn. Wij vragen heel graag uw hulp en ondersteuning
daarbij!
Dus mocht dit het geval zijn, dan vragen we voor een rollerpen € 2,- , potlood € 0,50-, liniaal € 1,-, gum
€ 0,20 en het zelfstandig werkblokje € 3,We hopen natuurlijk van harte dat dit sporadisch zal voorkomen!
HERFST
Er wordt elke maandag weer hard gewerkt door klein en groot om ons kleuterplein mooi schoon te houden.
Een hele klus zeker nu de bomen hun blad verliezen.
Veel dank allemaal!

MEDIAMASTERS GROEP 7 EN GROEP 8
Van vrijdag 16 t/m vrijdag 23 november is het de week van de Mediawijsheid. Kinderen lijken redelijk
mediavaardig, maar ze gebruiken lang niet alle mogelijkheden en onderschatten de risico’s.
MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor
groep 7 en 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je
mediawijs om met WhatsApp, privacy en nepnieuws? Leerlingen gaan samen in de klas én thuis het avontuur
aan en bundelen hun mediawijze krachten om MediaMissies te volbrengen
ONTWIKKELING SCHOOLPLAN 2019-2023
In de komende maanden starten we met de ontwikkeling van een nieuw Schoolplan 2019-2023. Hierin staan
de missie, visie en de daaraan gerelateerde plannen beschreven. Het visietraject dat we voor de
zomervakantie o.l.v. Saxion hebben gedaan, zal daar een waardevolle bijdrage aan leveren.
Voor dat traject hebben wij u toentertijd gevraagd een vijftal vragen in te vullen. Daar hebben we veel
respons op gekregen.
Voor de ontwikkeling van dit nieuwe schoolplan willen we nóg meer weten en gaan we u opnieuw vragen een
aantal vragen te beantwoorden. Dit komt omdat we met alle KOE-scholen verplicht zijn dezelfde enquêtes af
te nemen t.b.v. dit schoolplan. We realiseren ons dat dit best ‘veel gevraagd’ is. Ook zullen de kinderen vanaf
groep 6 én de leerkrachten een enquête invullen.
Wij hopen, net als de vorige keer, op een hoge respons want dan kunnen we er wat mee!
De ouders uit de (G)MR en een aantal OR ouders zijn ook actief betrokken bij de ontwikkeling van onze
plannen.
Binnenkort hoort u hier mee over.
BERICHT VAN DE PAROCHIE: OPGAVE EERSTE HEILIGE COMMUNIE
De weken na de herfstvakantie bezoeken pastores Frank de Heus en Carla Berbée een aantal groepen vier van
katholieke basisscholen in onze dorpen om kinderen te vertellen over de voorbereiding op de Eerste heilige
Communie. Alle ouders ontvangen een brief met een uitnodiging om hun dochter/zoon op te geven voor de
vieringen. De voorbereiding gebeurt deels op school, deels thuis én in de parochie. Via de mail
communie@mariavlucht.nl kunt u uw zoon of dochter opgeven tot uiterlijk 1 december.

Aanmeldingsformulieren zijn desgewenst te verkrijgen via het centraal secretariaat. De startavonden voor de
ouders vinden plaats op woensdagavond 23 januari in Losser en Glanerbrug, op dinsdagavond 22 januari in
Lonneker en op dinsdagavond 15 januari Overdinkel. Meer informatie vindt u op onze website
www.mariavlucht.nl onder ‘sacramenten’. We zien er naar uit onze kinderen een mooie geloofservaring mee te
geven.
Namens de werkgroep Eerste heilige Communie Maria Vlucht,
pastoraal werkers Frank de Heus en Carla Berbée
NOG EEN BERICHT VAN DE PAROCHIE: HET VORMSELPROJECT

Inmiddels is afgesproken, dat op zondagmiddag 30 juni vanaf 13.00 uur in Losser een begin gemaakt zal
worden met de voorbereiding van tieners en hun ouders op het ontvangen van het heilig Vormsel. Inzet is een
gezellige middag m.m.v. onze jeugdwerker Ans te Lintelo waarop we als ouders, kinderen en pastor met
elkaar kennis maken. De opgave voor het Vormselproject gaat in het voorjaar van 2019 plaatsvinden. Het
Vormselproject zelf begint na de zomervakantie. We zullen bij de keuze van de data rekening houden met
schooltijden van de kinderen. Vanaf maart/april zullen we verdere bekendheid gaan geven aan het project en
de mogelijkheid tot opgave. Het tweejaarlijkse project wordt aangeboden aan kinderen die volgend schooljaar
in groep 8 of de brugklas zitten.
Pastoraal werker Frank de Heus
VOOR U EN UW KIND(EREN) GELEZEN
Sjors Sportief
Dit is een initiatief van de gemeente Enschede (Sportaal) Vorig jaar konden de Enschedese kinderen uit groep
1 t/m 8 alleen kennismaken met sportieve activiteiten, dit jaar kunnen ze ook laagdrempelig kennismaken met
creatieve/culturele activiteiten! Denk hierbij aan bakken, toneelspelen, knutselen, muziek maken, tekenen, etc.
Inschrijven kan!
In de bijgevoegde flyer leest u hier meer informatie over.
Boot & Bake Camp
In de bijlage (2x) een leuke uitnodiging van onze IKC partner Humanitas.
Woensdag 28 november – Hutten bouwen met de Flintstones
Het begint koud te worden buiten, dus we steken flink de handen uit de mouwen om warm te blijven. Bouw jij
je eigen hut in ’t Klauterwoud? Je mag ook aanschuiven bij het vuur om een eigen handbijl of leren tasje te
maken. Verkleed komen als Stenen-Tijdperk bewoner mag!
Bezoekerscentrum Hof Espelo – Weerseloseweg 259 te Enschede – www.landschapoverijssel.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 12 december 2018
Kijk ook op: www.koe-enschede.nl/St.Liduina

