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Nieuwsbrief 9 september 2022 
 
 
Bereikbaarheid 
Na de start van het schooljaar blijkt dat gegevens van ouders niet altijd meer 
actueel zijn. Als gevolg hiervan zijn ouders voor school dan moeilijk 
bereikbaar. Wij willen jullie vragen om wijzigingen van telefoonnummers of 
mailadressen door te geven aan de leerkrachten zodat we de gegevens in het 
administratiesysteem kunnen aanpassen. 
 

 
Koken op school! 
Wij zouden graag het koken weer willen opstarten! Super leerzaam en leuk voor de kinderen! 
Hiervoor zijn wij natuurlijk op zoek naar enthousiaste ouders voor de kookworkshops in de onder-, 
midden- en bovenbouw. 
Wil je de kinderen zien genieten en trots zien zijn op wat ze samen hebben gekookt? Wil je ze iets 
leren over nieuwe en onbekende ingrediënten? Denk hierbij aan het bakken van zoete taartjes, het 
koken van lekkere soepen, hartige wraps en het bereiden van een heerlijke stamppot. 

Wij zouden graag 1x in de week in elke bouw kookworkshops aan 

willen bieden. Per workshop kook je samen met zes kinderen. Je kunt 

deze workshop alleen of samen met een andere ouder geven. De 

kookworkshops van de onder- en middenbouw zijn 45 minuten. De 

workshops van de bovenbouw duren 60 minuten. Workshops geef je 

twee keer achter elkaar.  

Kun je niet structureel, maar wil je wel graag een keer komen koken? 

Of vinden opa/oma dit superleuk om te doen? Dat is natuurlijk geen 

enkel probleem, laat dit weten via onderstaand mailadres. 

De workshops mogen op de volgende momenten plaatsvinden: 
Onderbouw: maandag, dinsdag en donderdag van 10.15-11.00 uur en 11.15-12.00 uur. 
Middenbouw: maandag, dinsdag en donderdag van 12.15-13.00 uur en 13.00-13.45 uur. 
Bovenbouw: vrijdag van 8.30 - 9.30 uur en van 9.45 - 10.45 uur. 
Ben je enthousiast geworden, wil je graag komen koken? Dan horen wij het graag!  
Onderbouw + groep 3: l.vaartjes@keender.nl 
Middenbouw: e.kleinsman@keender.nl 
Bovenbouw: i.koiter@keender.nl 
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Krentenbaard 
In de onderbouwgroepen is er krentenbaard gesignaleerd. In een aparte bijlage is een informatiebrief 
vanuit de GGD opgenomen. 
 
 
Belangrijke data 
 

12 september  Groep 8 Informatieavond PO-VO 19.00 - 20.00 uur 

13 september Groep 1 t/m 7 Inloopavond  18.30 - 19.30 uur 

 
 

Bijlage  

 

 
  

De KIVI Techniekdoemiddag, 
een unieke leerkans voor kinderen met een interesse in wetenschap en techniek! 

  
Tijdens Het Weekend van de Wetenschap organiseert KIVI Regio Oost, in samenwerking met Oyfo 

Techniekmuseum, opnieuw de KIVI Techniekdoemiddag. Onder begeleiding van KIVI-ingenieurs 
werken kinderen aan verschillende technische werkstukjes. Daarna kunnen zij op ontdekkingstocht 
door het Techniekmuseum, om op interactieve wijze van alles te weten te komen over techniek en 

wat dit voor ons en de wereld betekent. 
  

Wanneer? 
1 oktober 2022 

  
Waar? 

Oyfo Techniekmuseum 
  

Voor wie? 
Kinderen van 4 t/m 12 jaar 

  
Wat kost dat? 

Kinderen kunnen meedoen voor €3,50. Dat is inclusief materiaal, een glaasje drinken én rondkijken in 
het museum. Voor ouders geldt de toegangsprijs van €12,50. 

  
Aanmelden kan tot uiterlijk 30 september as. via een e-mail naar elfride.dijkstra@kivi.nl 

onder vermelding van naam, voornaam en leeftijd van het kind. De toegang is uitsluitend met 
bevestiging van deelname. 

  
Hopelijk tot ziens op 1 oktober bij Oyfo Techniekmuseum! 
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Bijlage 
 

Voorbereiding Eerste heilige Communie en vieringen 2022-2023 Maria Vlucht 

We gaan weer beginnen! De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger voor het 

komend seizoen 2022-2023 zal worden begeleid door pastoraal werker Frank de Heus. 

Pastoraal werker Carla Berbée is betrokken bij de vieringen in Maria Vlucht. Van wie 

meedoet zal inzet en goede zin worden gevraagd. We werken met het project ‘Over de 

drempel’. We dragen kennis over, maar willen kinderen en ouders vooral over de drempel van 

de kerk laten stappen om samen het geheim van het land van God te beleven. Aan de hand 

van het liturgisch jaar ontdekken kinderen en wellicht ook ouders wie Jezus is en wat Hij voor 

ons vandaag kan betekenen. We beginnen bij de Advent en eindigen met Pinksteren. 

Aanmelden kan tot de Startavond, liefst vóór 17 oktober 2022. 

De komende tijd zullen via onder meer katholieke basisscholen brieven voor de aanmelding 

worden verspreid. Opgave kan via de website van de parochie: 

https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie. De data van de Startavond en vieringen 

van de Eerste heilige Communie zijn de volgende. 

 

Startavond voor de ouders: 

 maandag 24 oktober, 20.00-21.30 uur, KBS De Wegwijzer Losser 

 

Vieringen Eerste heilige Communie: 

 zondag 11 juni, 9.30 en 11.30 uur Maria Geboortekerk Losser: communicanten 

Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel. 

 

Voor informatie: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33. 
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