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AGENDA

16 oktober: Bezoek Risk Factory groep 8
Week van 29 oktober: alle hoofden worden weer

3loktober:

op hoofdluis gecontroleerd

informatieavond voortgezet

Onderwijs (Lonnekerschool)
2 november: de gevonden voorwerpen liggen klaar
7 november: Nationaal Schoolontbijt en om 19.30
uur OR en MR vergadering

OM ALVAST TE NOTEREN
18 juni 2019: schoolreisjes voor de groepen 3 tlm 7

DE LIDUINA ALS OPLEIDINGSSCHOOL
Met ingang van september 2018 is onze
school een opleidingsschool. Dat betekent
dat we in samenwerking met de Saxion
Hogeschool Pabo in Enschede, studenten
opleiden tot het beroep leerkracht. In een
opleidingsschool wordt op een nieuwe manier
vorm gegeven aan het opleiden van
aanstaande leerkrachten.
Studenten die deelnemen aan het opleiden in
de school leren een groot deel van hun
opleiding in de praktijk van het
basisonderwíjs. Vanaf het begin van hun
opleiding gaan ze twee dagen per week naar
een speciaal geselecteerde basisschool: de
opleidingsschool. Dit zijn scholen die aan een
aantal kwaliteitscriteria voldoen, zoals een
door het hele team gedragen onderwijsvisie,
een vernieuwingsgezinde cultuur en een
transpara nte schoolorganisatie.

Uiteindelijk leidt dit opleidingstraject in het
vierde studiejaar tot het zelfstandig lesgeven
aan een basisschoolgroep gedurende twee
dagen per week. Dit zijn Leraren In Opleiding
(LIO-ers).
Studenten en mentoren (dit zijn de
begeleidende leerkrachten) worden in een
opleidingsschool begeleid door een
schoolopleider. De schoolopleider is een
hiervoor geschoold personeelslid van de
basisschool. Bij ons op school is dat Maureen
Schelders.

Doordat de studenten een groot deel van de
week op de basisschool aanwezig zijn kunnen
de leerkrachten van de school hun ervaring
overdragen en via de studenten ook op de
hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen
op onderwijsgebied. Tevens betekent het dat
er meer handen in de groepen zijn om de
leerlingen te ondersteunen. Voor studenten
betekent deze vorm van leren dat de praktijk
in een veel betere verhouding komt te staan
tot de theorie. Studenten ervaren meer en
begrijpen daardoor beter waarom ze zich
theorie eigen maken.

Als basisschool zijn wij mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze toekomstige leerkrachten.
Wij willen een opleidingsschool zijn die het beroep van de leraar uitdagend maakt en die de instroom van
nieuwe leerkrachten vergroot.
Kortom een school met een leer-kracht!
DE STUDENTEN STELLEN ZICH VOOR
DE IIO-ERS (Leraar

In Opleiding)

Mijn naam is Janneke Bevers, ben 22jaar oud en woon in Enschede. Ik zit momenteel
in het 4 jaar van de PABO. Dit schooljaar zal ik donderdag en vrijdag mijn LlO-stage
lopen in groep 1. Ik heb ontzettend veel zin in dit schooljaar en hoop veel van jullie te
mogen leren.
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Mijn naam is Chantal Slomp, ben 22jaar oud en woon in Enschede. Ik volg het
versnelde traject van de PABO en zit momenteel in mijn laatste jaar. Dit schooljaar loop
ik het eerste half jaar op donderdag stage in groep 7, Vanaf februari begin ik met mijn
LlO-stage en ben ik er ook op vrijdag, Ik hoop dat het een leuk en leerzaam jaar wordt.
Ik heb er erg veel zin in.

EN DE TWEEDE JAARS STUDENTEN:
Mijn naam is Romay Nieland. Ik ben 19 jaar en studente aan de Pabo op het Saxion in
Enschede. Dit ís mijn tweede jaar op de Pabo en ik loop op de St, Liduina school mijn
stage. Het eerste half jaar ben ik stagiaire in groep 2. Naast student zijn, hockey ik bij
PW. Ik ben erg enthousiast over de school en ik hoop er met z'n allen een leuk en
leerzaam jaar van te maken.

Mijn naam is Dennis van der Lely en ik ben 23 jaar oud. Ik kom uit een gezin van 4
kinderen, ik heb 2 broers en een zusje en ik ben de één na oudste, Ik woon nu in
Enschede samen met mijn broer Jeroen. Voordat ik ben begonnen aan de Pabo heb ik de
Havo afgerond en heb ik de fitnessopleiding gedaan. Na die opleiding heb ik een aantal
jaren gewerkt in de sportschool als fitnessinstructeur, personal trainer en
groepslesinstructeur, Ik vond dit erg leuk om te doen, maar wilde er graag nog iets bij
doen, dus heb ik besloten om de opleiding Pabo te gaan doen,
In mijn vrije tijd sport ik graagi ik doe dan zowel aan voetbal, basketbal, tennis en
fitness. En daarnaast kan ik ook goed ontspannen met het lezen van een boek of het
kijken naar een serie.

Mijn naam is Veronique Kristen en ik ben 18 jaar oud. Ik woon in Oldenzaal samen met
mijn ouders en mijn zus. Dit jaar zit ik in het 2e jaar van de PABO. Voordat ik aan de
PABO ben begonnen heb ik eerst m'rjn HAVO diploma gehaald. Als bijbaantje werk ik bij
De Dominee in Oldenzaal, dit is een restaurant waar ik meestal 2 a 3 keer in de week
werk. Verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd te sporten of om te wandelen met onze
hond. Dit jaar loop ikstage op St. Liduina. Heteerste half jaar loop ikstage op de
donderdag en vrijdag in groep 5. Ik hoop dat het een leuk en leerzaam wordt.

JUDOCLINICS
De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hebben vanaf
24 september 3 judoclincis (tijdens de gymlessen op
maandag) gevolgd. De judolessen waren een groot succes!
U heeft thuis vast de enthousiaste verhalen gehoord,
We kijken er met veel plezier op terug! Deze clinics werden
verzorgd door Rico (met dank aan Saskia Kleinhout van de

oR!)

ALL HAPPY SCHOOT CHALLENGE
In de maand november doen de groepen 5 t/m 8 mee met de landelijke All Happy School Challenge. Iedere
dag gaan de kinderen aan de slag met een oefening gestoeld op de basisprincipes van meditatie en
mindfulness. Met simpele technieken bouwen we zo een beetje meer rust en focus in de dag.
In de wereld om ons heen zijn er veel prikkels en keuzes. Op deze manier maken dekinderen kennis met een
manier om zelf ontspanning in een volle dag in te bouwen en de juiste keuzes te maken
SCHOOTREISJE GROEPEN 6 EN 7
Misschien is het u al opgevallen; de datum voor de schoolreisjes van de groepen 6 en 7 ontbreekt in de
kalender. Deze vinden plaats op dezelfde datum als de schoolreisjes van de groepen 3, 4 en 5, namelijk:
18 juni!
KINDERBOEKENWEEK
Heeft u de mooie Kinderboekenweek-hoek in de hal al gezien?
Met dank aan onze deco-groep!
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DE LIDWIENTJES OPROEP NIEUWE KOORTEDEN
Het kinderkoortje de Lidwientjes is op zoek naar nieuwe koorleden. Leerlingen vanaf de groepen 4 tlm 8 zijn
van harte welkom om mee te zingen. Het kinderkoor verzorgt de liederen tijdens verschillende vieringen
(doopvieringen, eerste H communie, kerst, palmpasen, oogstviering) in de St. Jacobus de Meerdere kerk in
Lonneker en soms op een andere locatie. De repetities vinden plaats op de donderdagmiddagen na schooltijd
van 14.00 tot 14.45 uur in de St Liduinaschool onder leiding van Elvera Neijland.
Deze oproep is ook bedoeld voor leerlingen die alleen tijdens de kerstperiode het kinderkoor willen
ondersteunen. De repetities van de kerstliedjes staften na de herfsWakantie.

RISK FACTORY TWENTE
Op dinsdag 16 oktober gaat groep 8 naar de Risk Factory Twente. De Risk Factory is een
veiligheidseducatiecentrum waar álle groep 8 leerlingen van de KOE scholen op bezoek gaan.
De leerlingen van groep 8 worden bewust gemaakt van gevaarlijke situaties en leren hoe zij in zulke gevallen
moeten handelen. Aan de hand van negen scenario's die de veiligheidsfabriek aanbiedt, spelen de kinderen
een informatief spel met opdrachten.
De Risk Factory bevindt zich op de Twente Safety Campus (Vliegbasis Twente).
VOORTEESWEDSTRIJD EN VOORLEESKAM PIOEN
In de groepen 7 en 8 is de afgelopen weken hard geoefend. Gisteren deden 5 jongens mee aan de
voorleeswedstrijd. Na een spannende strijd, is Bram Masseus voorleeskampioen van de school geworden.
De schoolkampioen mag ook meedoen aan de stedelijke voorleeswedstrijd later in het jaar. Deze wedstrijd
vindt pl aats in de biblíotheek in Enschede.

VOORLICHTING OVER HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Op woensdag 31 oktober vanaf 19.00 uur zijn de ouders van de groepen 7 en 8 én de kinderen van groep 8
uitgenodigd voor de voortgezet onderwijs avond. Dit jaar wordt deze avond gehouden in de Lonnekerschool.
Het Stedelijk Lyceum, het Bonhoeffer College, het AOC en het Carmel College komen wat vertellen over hun
onderwijs. Om 19,00 uur starten we met een algemeen praatje in de hal en vervolgens zijn er in de lokalen
workshops van de verschillende scholen.
DE SCHATKAMER VAN DE SINT
Het duurt nog even, maar de voorbereidingen zijn alweer in volle gang!
Op woensdag 31 oktober zal er op school een schatkamer zijn ingericht. De kinderen van de groepen 1 tot en
met 5 mogen die dag een top 3 maken van hun cadeauwensen. Op die manier weet Sinterklaas namelijk
welke cadeautjes hij mee moet nemen op de boot naar Nederland.
De groepen 6 tot en met 8 gaan dít jaar weer lootjes trekken in de klas. Verdere informatie hierover zal t.z.t.
volgen.
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uw KIND(EREN) GEIEZEN.....

NK WATERVOETBAL
In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie.

OPVOEDWEEK LOES
Vorige week was de LOES opvoedweek met als thema samenspel. Zie voor meer info www.loes.nl
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 14 november 2O18

Kijk ook op: www.koe-enschede.nl /St.Liduina

