
 

 

 

 

 

  Agenda september  

Dag  Datum  Activiteit  

Maandag 10-09-2018 Uitstapje vanuit de MR naar Avatars, gr. 3-8 
Infoavond groep 1,2 en 3 

Dinsdag  18-09-2018 Prinsjesdag 

Maandag 24-09-2018 19.30 uur MR vergadering 
 

 

 

Voorwoord 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Wij hopen dat jullie allemaal een goede vakantie hebben gehad. 

De eerste drie dagen van het schooljaar zijn alweer voorbij! Wij kunnen terugkijken op een goede 

start. De kinderen in de bovenbouw groepen waren super enthousiast dat ze allemaal mogen werken 

op een Chromebook. Ook in groep 4, 5 en 6 zijn de IPads in gebruik genomen. 

Fijn dat er vandaag zoveel ouders aanwezig waren bij de onthulling van het PBS bordje. Wij staan er 

zelfs mee in de krant. 

Wij, als team van De Leemstee, wensen jullie allemaal een goed schooljaar toe. 

 

 

PBS 
 
Afgelopen woensdag, 5 september 2018, hebben we officieel het PBS bordje onthuld. Dit hebben we 

samen gedaan met alle leerlingen, ouders, medewerkers van De Leemstee, Impuls, Columbus junior 
en psz EigenWijs. Wethouder Renkema van de gemeente Oldenzaal was 
hierbij aanwezig en verrichtte de officiële onthulling van het bordje 
samen met Zoë uit groep 2a. 
 
Het werd een feestelijke dag met koffie/thee en wat lekkers voor de 

ouders. Aansluitend mochten de ouders een kijkje nemen in de groepen 
van hun zoon of dochter. De leerlingen hebben in het park een picknick 
gehouden en daarna konden ze een heerlijk ijsje halen bij de ijsco kar. 
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Bieb: Kinderboekenweek 
 

 
woensdag 3 oktober - zaterdag 13 oktober 
de Bibliotheek, Ganzenmarkt 11 in Oldenzaal 

 
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek ‘Vriendschap’; 
een prachtige gelegenheid om alle belangrijke onderwerpen 
die hiermee te maken hebben voor het voetlicht te brengen. 
We haken hier op in met diverse activiteiten. 
 
Op de eerste dag, woensdag 3 oktober om 15.00 uur, is de aftrap 
met een workshop voor kinderen vanaf circa 8 t/m 12 jaar. 
Het betreft een interactieve voorstelling verzorgd door Joliens Theaterhuis met als titel 'Hoe 
overleef ik?' (om te reserveren, zie de agenda op deze site bij 3 oktober) 
Alles komt voorbij van ‘echte vriendschap’ tot pesten en ruzie. 
Voor de jongste kinderen van 4 t/m circa 7 jaar, is er op zondag 7 oktober om 10.00 uur de 
workshop 'De Eekhoorntjes'. Een speelse, inspirerende theaterworkshop voor kinderen van 4 
t/m 7 jaar. (om te reserveren, zie de agenda op deze site bij 7 oktober) . 
Beide workshops worden gehouden in de Bibliotheek; kaartjes kosten € 5,00 en zijn vanaf 15 
september te koop aan de balie of te reserveren het ‘agenda’-item bij 3, respectievelijk 7 
oktober. 
De capaciteit van de ruimte is beperkt, dus zorg tijdig voor een toegangskaartje! 
 
Voorstelling Gonnie&vriendjes in Stadstheater De Bond 
 
De Bond, Boekhandel Broekhuis en de Bibliotheek organiseren samen de 
poppenkastvoorstelling ‘Gonnie & vriendjes’. Deze familievoorstelling is gebaseerd op de 
Gonnie-boekjes van Olivier Dunrea. Gonnie, het kleine gele gansje met de rode 
lievelingslaarsjes is op zoek naar al haar vriendjes. Samen maken ze allemaal grote en kleine 
avonturen mee. 
Kaartjes zijn alleen te koop of te reserveren bij  De Bond. Door de samenwerking is de prijs 
slechts € 2,50 en iedereen vanaf 2 jaar is welkom op woensdag 10 oktober om 14.30 uur. 
  

https://www.stadstheaterdebond.nl/theater/gonnie-vriendjes-jogchem-jalink/10-10-2018-14-30


 

 

Nieuws vanuit de kerk 
 

Uitnodiging gezinsviering  
zaterdag 8 september 19.00 uur 

Plechelmusbasiliek 
 
 
Thema: “EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK” 
Samen gaan we vieren dat het schooljaar weer begonnen is. 
We bidden dat het een goed, fijn en leerzaam jaar mag worden, 

met zo min mogelijk ruzie, plagen en pesten.  
Kom jij ook? Dan maken we alvast een goed begin! En dat is 
het halve werk… 
 
 
 
 

 
 

 
 
Dit en volgend weekeinde wordt in heel Nederland de 
actie Kerkproeverij, Back to church sunday gehouden.  
We nodigen mensen uit om mee naar de kerk te komen. 

Ken jij mensen die nog nooit naar de gezinsviering zijn 
geweest? Nodig hen uit om mee te komen!  
Iedereen is van harte welkom! 

 
 

 

Jarigen in de maand augustus/september 
 

Augustus 
 

1 Jasmijn Horck (2008) 6A 

2 Anne-Lynn Breukers (2007) 8A 

3 Timon Mulder (2011) 4A 

4 Lavincia Sarkezi (2013) 1A 

5 Liv Damhuis (2010) 5A 

5 Larissa Shamoon (2012) 2B 

9 Fenne Beld (2012) 3A 

9 Bibi Schopman (2012) 3B 

10 Mathijs Moleman (2006) 8B 

11 Fleur Huttenhuis (2007) 8A 

14 Maud van Dijk (2007) 8B 

14 Isa Kattier (2011) 4A 

15 Stan Bloemen (2012) 3A 

16 Tess Egberink (2011) 4A 

18 Luna Hesselman (2012) 3B 

19 Saide Sinecek (2014) 1A 

20 Ise Huttenhuis (2009) 6B/7B 

20 Tim van IJs (2008) 6B/7B 

21 Noa Velthuis (2007) 8A 

22 Quinten Zomers (2014) 1A 

25 Sepp Grundel (2013) 2A 

26 Jelano Blaauw (2013) 2B 



 

 

27 Nathalie Schridi (2009) 6A 

29 Lieke Hoge Bavel (2009) 6A 

29 Joris Struijk (2009) 6A 

 
 

September 
 

1 Pelle Golbach (2009) 5B 

1 Tore Steinebach (2008) 6B/7B 

2 Liv Joosting (2008) 7A 

5 Bas Achterweust (2007) 6B/7B 

5 Guusje Velthuis (2010) 5B 

6 Quintino Lorente-Hendriks (2011) 3A 

7 Andor Agterbos (2013) 2B 

7 Yelize Arendsen (2011) 3A 

7 Jobraisa Sylvester (2010) 4A 

8 Bente Oude Nijhuis (2006) 8B 

9 Zarah ten Bos (2008) 6A 

11 Britt Gunther (2007) 8A 

12 Yona Damhuis (2009) 5B 

13 Sem Huiskes (2008) 7A 

15 Milou Kamphuis (2006) 8A 

15 Wiep Koop (2012) 3A 

15 Sem Özdemir (2012) 2A 

17 Pim Brugging (2010) 5B 

18 Roos Lucas (2012) 3A 

18 Yfke Velthuis (2012) 3B 

21 Kees Hommels (2007) 8A 

21 Shirley Wippo (2009) 5A 

23 Eddy Beuvink (2011) 4A 

24 Tobias Halink (2008) 7A 

26 Thijs Brummelhuis (2011) 3A 

26 Femke Luttikhuis (2008) 7A 

28 Mehmet Kartal (2007) 7A 

29 Giorgina Kovac (2013) 1A 

 


