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AGENDA
18 december

19 december

20 december
27 -28 december
7 januari

8 januari
11 januari
22 januari
15 februari 2019
28 februari 2019

9.00 uur generale repetitie
groep 1 voor de opa’s en oma’s
11.00 uur generale repetitie
groep 2 voor de opa’s en oma’s
10.30 uur groep 7 speelt het
kerstspel in het Florapark
18.00 uur kerstspel groep 1
voor de ouders
19.30 uur kerstspel groep 2
voor de ouders
vanaf 16.30 uur kerstbuffet en
kerstviering groep 3 t/m 8
Schoolbasketbaltoernooi in de
Diekmanhal
eerste schooldag in het nieuwe
jaar met om 8.30 uur
nieuwjaarskoffie voor
de ouders in de hal
alle hoofden worden weer
gecontroleerd door de
kriebelmoeders
de gevonden voorwerpen
liggen klaar
onderzoek & ontwerpmiddag:
beroepenoriëntatie
rapport
rapportgesprekken

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

OUDERTEVREDENHEID VENSTERS
63% van onze ouders/verzorgers heeft de
vragenlijst via Vensters.nl ingevuld. Daar zijn we
blij mee! Inmiddels hebben we de uitkomsten
ervan gepubliceerd op ‘Scholen op de kaart’
onder onze school. T.z.t. komen we terug op
wat we met de uitkomsten gaan doen. Wordt
vervolgd!
GAMES
Kinderen vertellen soms op school welke
spelletjes oftewel games zij thuis op de
computer of iPad spelen. Af en toe schrikken we
daar behoorlijk van.
U heeft als ouder natuurlijk uw eigen
verantwoordelijkheid over wat uw zoon/dochter
speelt in zijn/haar vrije tijd. Maar toch wijzen
wij u er graag op dat het regelmatig spelen van
games die niet passen bij de leeftijd, gevolgen
kan hebben voor de sociale, emotionele
ontwikkeling van uw kind. En dat zien we soms
ook terug tijdens het spel/spelen op de
speelplaats….
Over het spelen van games is veel geschreven
en gepubliceerd. Ook is er veel onderzoek
gedaan naar de effecten van het spelen van
games op kinderen. Dit is niet altijd slecht.
Echter het spelen van games die niet bij de
leeftijd passen wordt eigenlijk vanuit elk
onderzoek afgeraden. De adviesleeftijd vindt u
op de game.
Het spelen van games via internet vraagt extra
aandacht. Op alle populaire spelletjes-sites
staan games die een leeftijdsclassificatie krijgen
van 16+ Dit wordt op deze sites echter niet
vermeld. Dit geldt voor ‘spele.nl’ en vele
andere internet–spelletjessites. 80% van de
kinderen tussen 8 en 12 jaar speelt spelletjes (
games) via deze internetsites.
DECEMBERMAAND
Deze maand is voor onze OR ook altijd een
extra drukke maand. Met raad en daad staan zij
ons bij v.w.b. de organisatie van het
Sinterklaas- en Kerstfeest. Daar zijn we heel blij
mee!

SINTERKLAASFEEST
5 december was een hele geslaagde dag! Iedereen, van klein tot groot, heeft genoten. Wederom met dank
aan onze ouderraad!
Wij willen nog graag iemand bedanken: Michel Peterinck, de vader van Marleen. Als hij Sint en zijn Pieten niet
de weg gewezen had naar onze school én niet de moeite genomen had Sint in de ME bus naar ons toe te
brengen, was het hele feest in duigen gevallen!
Michel, dank je wel!
INRICHTING HAL
Wij willen onze hal multifunctioneel gaan gebruiken. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld ook kleine groepjes
kinderen kunnen werken aan een opdracht of werkstuk. Dat gebeurt nu ook al af en toe, maar de hal is daar
nog niet echt op ingericht.
Wij zijn op zoek naar ideeën, suggesties, tips en…. middelen om dit te kunnen bekostigen ;-)
Wie van de ouders heeft een suggestie of tip voor ons? Alvast dank voor het meedenken!
PRACHTIG VERSIERDE SCHOOL!
Onze decogroep zorgt telkens voor een grote verrassing! Kijk eens wat een mooi versierde school! En dat was
met Sinterklaas ook al het geval!

NAAM
Omdat de websites van alle KOE-scholen vernieuwd worden (wij zijn er ook al mee aan de slag- na de
meivakantie gaat onze nieuwe site ‘de lucht in’), is er ook gekozen voor eenheid in de naamvermelding.
Op onze nieuwe site komt te staan ‘Basisschool Liduina’.
SCHOOLJAARVERSLAG 2017-2018
Het Schooljaarverslag 2017-2018 ligt momenteel bij de drukker en zal volgende week via uw dochter/zoon
meegegeven worden naar huis. Kunt u niet wachten tot het zover is ;-): het verslag is al te lezen op de
website onder ’nieuws’.
VOOR U EN UW KIND(EREN) GELEZEN
Kerstmarkt en openstelling kerk
Op zaterdag 15 december vindt er in Lonneker een kerstmarkt plaats. Ook de kerk zal deze middag en avond
geopend zijn. De deuren van de kerk staan open van 15.00 uur tot 20.00 uur.
Je kunt dan in de kerk een kijkje komen nemen bij de kerststal, een kerstwens opschrijven op een mooie ster
en deze in de kerstboom hangen die in de kerk staat. Deze wensen blijven hangen tot 24 december en
worden dan uitgedeeld, Je kunt een geluks- kerstengeltje maken en dit engeltje aan mensen geven die je
geluk toewenst. Je mag het engeltje gelijk aan iemand buiten op de kerstmarkt geven. Je mag met een
houtbrander in een boomschijfje branden en er een mooie kerstversiering van maken. Je kunt naar
kerstmuziek luisteren, even lekker kleuren en zitten maar ook de kerk eens goed bekijken.
Kortom, er is op deze middag en avond ook van alles te beleven in de kerk, kom gerust binnen en doe mee!
Je bent van harte WELKOM!
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 23 januari 2019
Kijk ook op: www.koe-enschede.nl/St.Liduina

