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Dinsdag 7 juni 2022

Week 23

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

19 juni

Vaderdag

23 juni

MR- vergadering

24 juni

Sint Jansfeest

Vrij om 12:50u

15 juli

Laatste schooldag

Vrij om 12:50u

16 juli t/m 28 augustus

Zomervakantie

Vrij

Van de administratie
Belangrijke data
Kleuterklas
Donderdag 14 juli hebben de kleuters hun feestelijke afscheidsdag. We weten nog niet of we
dan op school blijven of weggaan.
De juffendag vier ik misschien als uitje, maar de datum is nog onbekend. Dit geef ik z.s.m. door!
Klas 1-2
De juffendag is op dinsdag 12 juli.
Het schoolreisje is op dinsdag 5 juli.
Klas 3-4
De juf- en meesterdag is 27 juni in Lochem.
Het schoolreisje is op 9 juni.
Klas 5-6
Het kamp is op 20, 21 en 22 juni.

Van de klassenouders
Op 30 mei heeft ons laatste overleg van dit schooljaar plaatsgevonden.
In de klassen loopt het goed; men is onder anderen druk bezig met het organiseren van de
schoolreisjes, juffen- en meesterdagen en het Pinksterfeest en Sint Jan.
We hopen op veel enthousiaste ouders die, waar nodig, mee willen helpen.
Geef dit dan vooral aan bij de desbetreffende klassenouders!
Groetjes!

UITNODIGING 22 juni: groene inspiratie, kansen, aanbiedingen

Een groene tuin, een groene straat, hoe pak je dat aan?
Veel mensen hebben wel ideeën over hoe ze hun tuin, maar ook hun straat groener en gezelliger zouden
willen maken. Maar hoe zet je nou daadwerkelijk die stap, wat komt erbij kijken en hoe krijg je je buren óók
actief?
Op woensdagavond 22 juni houdt de Groene Loper Losser-Oldenzaal een inspiratiebijeenkomst met antwoord op
precies die vragen.
Tijdens de inspiratiebijeenkomst lichten we ook de komende acties en aanbiedingen van de Groene Loper LosserOldenzaal toe. Dit mag je verwachten:
•
•
•
•
•
•

Een groene (onderhoudsarme) tuin, de grote voordelen en de vele voorbeelden.
Hoe maak je samen je straat groener, wat is er mogelijk, welke regels gelden bv voor geveltuinen of
boomspiegels?
We bieden hulp bij het aanvragen van budget voor je groene plannen voor burendag
We lichten ons aanbod van biologische bloembollenpakketten toe.
Een miniworkshop wormenhotel maken…een wát? Ja een wormenhotel ☺
Alles wat je wilt weten over de gratis plantenpakketten van de najaarsactie van de Groene Loper
Losser-Oldenzaal

Inwoners van de gemeenten Losser en Oldenzaal zijn van harte
welkom.
Tijd: woensdag 22 juni van 19.30 – 21.30 (inloop 19.15 uur)
Locatie: Erve Boerrigter, de Lutte
We stellen het op prijs als je je vòòr 15 juni aanmeldt
via groeneloperlosseroldenzaal@gmail.com
Hartelijke groet en graag tot ziens de 22e,
Toos Benneker (de Höfte),
Corina Punte (Groei&Bloei Oldenzaal e.o.),
Vincent Piscaer (Imkers NL, afd Oldenzaal e.o),
Angelien Hoppen (de Höfte),
Maarten van Dongen (Natuur en Milieu Overijssel).

D

Jaarfeest Pinksteren
Foto’s van afgelopen vrijdag

Van de kleuters
Geen mededelingen.
Juf Marly en juf Ellen

Van klas 1-2
Geen mededelingen.
Juf Els, juf Kim en juf Ilse

Van klas 3-4
Geen mededelingen.
Juf Dorine en meester Peter

Van klas 5-6

De sportdag bij het Hulsbeek.

Meester John en juf Els

