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FOTO'S BOUWWERKEN
Voor de vakantie hebben we een oproep gedaan
foto's te sturen met het thema 'bouwen'. En daar
is massaal gehoor aan gegeven. Fantastisch!!
De foto's hangen in de school en daar kunt u 13
september vanaf 14,00 uur o.a. naar komen
kijken.
Per groep is 1 foto tot leukste foto uitgekozen.
Deze kinderen hebben een'Liduina-pen'
gekregen.
Dank voor uw medewerking m.b.t. het sturen
van de foto's, dat waarderen wij zeer!

HOOFDLUIS
Op woensdag 5 september zijn alle hoofden
weer gecontroleerd op hoofdluis én de
luizenmoeders hebben er niet eentje gevondenl
Dat is heel fijn! Met dank aan de luizenmoeders
van de Liduina!
De luizengroep kan nog wel meer handen
gebruiken. Wilt u ook af en toe meewerken aan
de luizencontrole; van harte welkom! Graag even
een maÍltje naar Hanneke (liduina-dir@skoe.nl)

WIST U DAT....
Onze ouderraad tot op de laatste dag van het
afgelopen scholjaar druk is geweest voor uw en
onze kinderen? Ze werden allemaal getrakteerd
op broodjes knakworst!

AGENDA

12 september: tussendoortje meenemen
13 september: we sluiten de Gouden Weken af
26 september: staft Kinderpostzegels

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

GEBOREN
In de zomeruakantie is de familie Schoolderman
verblijd met de geboofte van Babetl Van harte
proficiat!

EVEN VOORSTELIEN....NIEUWE LEDEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Vanwege het vertrek van Karin ten Wolde en Robert Reijnders zijn er nieuwe leden toegetreden in de MR:
Renske Keuken, Nanko Offreins en Mike Schopman
Hierbij stellen zij zich aan u voor:

Hallo, mijn naam is Renske Keuken. Ik ben getrouwd met ïmo en moeder van drie dochters; Madee (groep
3), Jule (groep 1) en Fauve (bijna 1 jaar). Sinds het schooljaar 2018-2019 ben ik lid van de MR en daar heb ik
erg veel zin in!
Zelf ben ik jarenlang werkzaam geweest in het onderwijs als ib'er en orthopedagoog, maar sinds kort heb ik
een overstap gemaakt naar de GGD Twente.
Als moeder vind ik het erg belangrijk dat er aandacht is voor de behoeften en talenten van elk kind en dat zij
zich kunnen ontwikkelen in een veilige, prettige leeromgeving, Deels vanuit mijn achtergrond, maar nu vooral
als ouder, wil ik me dan ook met veel plezier en enthousiasme inzetten als MR lid. Op deze manier hoop ík eer
bijdrage te kunnen leveren aan het schoolbeleid en mee te kunnen denken over de laatste
onderwijsontwikkel i ngen.
Heb je vragen of onderwerpen waar je als ouder graag aandacht voor wilt, spreek me dan gerust aan!
a': :

Ik ben Nanko Offereins (39) woonachtig in Lonneker, getrouwd met Marleen en vader van Rosalin (groep 2l
en Noralie (groep 1). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Asset Specialist bij ING Commercial Finance.
Afgelopen juni ben ik toegetreden tot de MR omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de school en mij in
wil zetten voor het belang van de leerlingen, Daarnaast volg ik de ontwikkelingen van het ondenrvijs met
interesse.

Ik ben Mike Schopman, 34 jaar, getrouwd met Laura en vader van Amy (groep 2) en Jonah.
Ik heb mijn hele basisschooltíjd doorgebracht op de Liduina en ik voel me daardoor extra betrokken bij deze
school. Het is bijzonder om je eigen kind naar dezelfde school te kunnen sturen waardoor je ziet hoe de
school zich in de tussenliggende jaren heeft ontwikkeld, Ik hoop dat ik vanuit de MR daar voor de toekomst
ook een steentje aan kan bijdragen.

TER HERINNERING: EEN NIEUW BEGIN VAN DE DAG
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat de'inloop'in de groepen L,2 en 3 als volgt:
Voor de groepen 1 en 2: vanaf 8.20 uur kunnen de ouders/verzorgers met hun kleuter mee naar
binnen, via de kleuteringang. Bij de klas dragen zij hun kind over aan de leerkracht (bij de lokaaldeur), In
verband met de drukte in de lokalen gaan de ouders/verzorgers niet mee de klas in. U heeft dan wel de
gelegenheid om de leerkracht nog iets te zeggen of te vragen.
Voor de kinderen die net 4 jaar zijn geworden: de ouders/verzorgers mogen de eerste week hun kleuter tot in
de klas brengen.
Voor de groep 3: de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 3 mogen de eerste schoolweek na de
zomervakantie vanaf 8.20 uur mee naar binnen om hun kind naar de klas te brengen. De ouders/verzorgers
gaan (net als in groep 1 en 2) mee tot aan de klasdeur. Dit doen we i.v.m, de rust in het lokaal. Na de eerste
week gaan de kinderen van groep 3, net als de kinderen van groep 4 tot en met 8, om 8.20 uur naar de
speelplaats en bij de bel om 8.25 uur zelfstandig naar binnen.
Alle andere kinderen gaan zelfstandig, via de speelplaats naar hun klas. Het is niet de bedoeling dat
ouders/verzorgers van deze kinderen mee lopen naar binnen en nog voor ramen gaan zwaaien e.d.
Niet omdat we niet gasWrij willen zijn, maar we willen graag de tijd die we hebben goed gebruiken en dit leidt
de kinderen af.
Als u de leerkracht wilt spreken óf een kijkje wil komen nemen in de klas: elke dag is er om 14,00 uur ruimte
genoeg!
GROEP 7 EN 8 EN AGENDA'S
Wij vinden het belangrijk om als school de kinderen verantwoordelijk te maken en te leren plannen. Een
goede planning heeft veel voordelen: het huiswerk is overzichtelij( het biedt houvast, er worden prioriteiten
gesteld, het werk kan opgedeeld worden in stukjes, het geeft ruimte in het hoofd.
Daarnaast is het alvast een voorbereiding op het vooftgezet onderwijs.
Onze eruaring heeft geleerd dat kinderen het erg leuk vinden zelf deze agenda aan te schaffen. Wanneer
ouders/verzorgers het op prijs stellen dat hun kind van school een agenda krijgt, kan dat ook. U dochter/zoon
kan dit met de leerkracht overleggen.
Koftom: het is fijn wanneer de kinderen van groep 7 en groep 8 binnenkort allemaal een agenda hebben.
Dank voor uw medewerking!

TIP BIJ .FILE,IN DE KLEUTERGANG

;.)

Als het 's morgens soms druk is in de gang bij de kleuters, is het een mogelijkheid dat ouders/verzorgers niet
teruglopen naar de ingang waar ze naar binnen zijn gekomen, maar de uitgang gebruiken tegenover de deur
van groep 1. Dan hoeft niemand 'tegen het verkeer in te gaan'en dat scheelt met de drukte!

OPENING SCHOOUAAR
Applaus voor de decogroepl De hele school inclusief plein hebben ze voor ons'aangekleed' in het thema
'Bouwen', aansluitend bij het thema van de Gouden Weken.
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SCHRIJFMATERIAAL
Alle kinderen schrijven op school met de'schoolpen', deze hebben zij aan het begin van dit nieuwe schooljaar
gekregen. Wij zien dat er steeds meer kinderen gaan schrijven met een van huis meegebrachte Stabilo-pen.
Dat is niet de bedoeling. De vullingen voor deze Stabilo-pen zijn namelijk erg kostbaar, Daar komt bij dat de
door ons uitgezochte'schoolpen'is een goede, verantwoorde pen is.
We hebben de volgende afspraak gemaakt: kinderen die op advies van bijv. de fysiotherapeut met een
Stabilo-pen moeten schrijven, mogen dat op school ook, Hiervoor is het belangrijk dat de ouders/verzorgers
dit even bespreken met de betreffende leerkracht,
SCHOOLBIEB DRINGEND HUIP GEZOCHT
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen elke dinsdagmorgen en vrijdagmorgen, tussen 8.30 uur en 9.30
uur gebruik maken van onze mooie schoolbieb.
Om de uitleen van de boeken in goede banen te leiden, hebben we per dag4 ouders/verzorgers nodig. De
ouders/verzorgers z'rjn dan om de 2 weken aan de beurt.
Op de dinsdag hebben we al 2 ouders/verzorgers maar voor de vrijdag nog niet. Misschien zijn er ook wel
grootouders die het leuk vinden dit te verzorgen, ook zij zijn van harte welkom!
Onze vraag is dus: wie wil ons op dinsdag- en/of vrijdagochtend een uurtje helpen bij de uitleen?
Als u belangstelling hebt, kunt u een mail$e sturen naar Esther Hardick (e.hardick@skoe.nl)
SOS FORMUTIEREN
Alle nieuwe ouders/verzorgers vullen op ons verzoek een SOS formulier in met daarop alle voor ons
belangrijke telefoonnummers zodat we ouders/verzorgers in geval van nood kunnen bereiken.
Deze gegevens worden tevens opgenomen in ons leerlingadministratie-programma. Wij gaan eruan uit dat
wanneer er telefoonnummers veranderen, ouders/verzorgers dit zelf aan ons doorgeven. Dat kan via de
leerkracht of via de administratie (e.heideman@skoe.nl)

KINDERKTEDINGBEURS
In de bijlage vindt u een uitnodiging voor de kinderkledingbeurs op zaterdag 15 september a.s.
VERTRAGING KATENDER
De jaarlijkse kalender heeft bij de drukker wat veftraging opgelopen 6
We verachten dat we deze 21 september geleverd krijgen en zullen de kalender dan z.s.m. met de kinderen
meegeven. Op de website kunt u de planning al wel vast inzien.
Wij hopen op uw begrip!
EN uw KrND(EREN) GELEZEN.....
In september hebben we 2 leuke kinderactiviteiten in de planning!
Zondag 16 september - Feest in het Klauterwoud; op zoek naar de prinses
Afgelopen zomer is speelbos 't Klauterwoud helemaal opgeknapt. Je kunt er nog steeds naar haftenlust
klimmen en klauteren, maar nu ook slingeren, muziek maken en spelen in een echte boomhut! Daarom vieren
we op 16 september een openingsfeestje. Komt je ook? Vanaf 12.00 uur, entree is gratis. Kijk voor het

vooR u

programma op onze website.

-

Op stap met de Boswachter
Heb jij'm al eens ontmoet, onze boswachter? Op deze woensdagmiddag neemt hij je mee op pad door de
bossen van Hof Espelo. Wie leven daar? Wat doet hij daar zoal de hele dag? Voor deze activiteit moet je je
eerst aanmelden via onze site. Kosten zijn €2,50 per kind, je kunt staften om 14.30 of 15.30 uur,

Woensdag 26 september

Bezoekerscentrum Hof Espelo

-

Weerseloseweg 259 te Enschede

-

www.landschapoverijssel.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 10 oktober 2018

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

