
 

 

 

  Agenda oktober  

Dag  Datum  Activiteit  

woensdag 02-10-2019 Start Kinderboekenweek, thema “reis mee!” 
Leerlingenraad 

vrijdag 04-10-2019 Dierendag 

zondag 06-10-2019 Halve Marathon Oldenzaal 

woensdag 09-10-2019 Schoolfotograaf 

vrijdag 11-10-2019 Tijd voor talent: creamiddag 

maandag 14-10-2019 Fietscontrole 

dinsdag 15-10-2019 Fietscontrole 

vrijdag 18-10-2019 Tijd voor talent: creamiddag 

maandag 21-10-2019 Herfstvakantie t/m 25 oktober 

zondag 27-10-2019 Wintertijd 
 

Halve Marathon Oldenzaal 
 

Vanuit De Leemstee hebben zich 30 enthousiaste leerlingen opgegeven 

voor de HMO op zondag 6 oktober!  

Deze deelnemende leerlingen krijgen in de week 4 oktober het 

schooltenue en het startnummer op school uitgereikt. 
De leerlingen van groep 1 t/m 5 lopen de afstand van 1 km. en deze 
start om 13.45 uur. 
De leerlingen van groep 6 t/m 8 lopen de afstand van 2 km. en deze 
start om 14.05 uur. 
Na de finish zullen we als school bij onze schoolkraam staan waar we 

de leerlingen opvangen en waar ze wat te drinken kunnen krijgen. 

 
 

MadScience 
 

 

Vorig schooljaar hebben we op 
De Leemstee de professoren van 
MadScience op bezoek gehad 
met het thema de "krachten van 

lucht".   
Dit schooljaar komen ze weer 
een vrijblijvende demonstratie 
geven, ditmaal alleen voor de 
groepen 5 t/m 8. Dit vindt plaats 

op donderdag 10 oktober 2019. Het thema van deze demonstratie is 'Steengoed'. 

 

De kinderen nemen een kijkje in de wereld van ingenieurs en de bouwkunde! In een speciaal voor 
Mad Science ontwikkeld LEGO™ project leren de kinderen meer over het technisch inzicht dat nodig is 
in de bouwkunde. Samen werken de kinderen aan een veilige toren met werkende lift, ontdekken de 
kracht die schuilgaat achter de attracties in het pretpark en nog veel meer! 
 
 

Gekoppeld aan deze demonstratie is er weer de mogelijkheid om uw kind op te geven voor een 
naschoolse cursus van 4 lessen: 
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Dag: Maandag 
Starttijd: 14:30 uur 

Dag 1: 11-11-2019  
Dag 2: 18-11-2019  
Dag 3: 25-11-2019  

Dag 4: 02-12-2019  
 
Als ouders hebt u tot uiterlijk 31-10-2019 de gelegenheid om uw kind aan te melden via de website 
(nederland.madscience.org). Op het inschrijfformulier dat de leerlingen mee naar huis krijgen staat 
alle informatie. 
Na de sluitdatum worden alle inschrijvingen verwerkt en ontvangen de ouders een bevestiging van 
deelname. 

 
Schoolfotograaf 
 

Op woensdag 9 oktober komt de schoolfotograaf op De Leemstee om weer mooie schoolfoto's te 
maken van onze leerlingen. 

Dit jaar willen we ouders ook de mogelijkheid bieden om een broertje/zusje foto te laten maken met 
een broertje of zusje dat (nog) niet op onze school zit. 

De schoolfotograaf biedt hiervoor de mogelijkheid van 14.15 uur tot 14.45 uur. 
Mocht je hier belangstelling voor hebben dat kun je je binnen dat tijdstip melden bij de 
schoolfotograaf op school. 
 

MRT 

De afgelopen weken zijn we weer gestart met de MRT (extra gymlessen). Tijdens de extra gymlessen 

krijgen de kinderen kans om onderdelen die ze moeilijk vinden, of waarbij ze extra hulp nodig hebben, 
extra te oefenen. Omdat we in een kleine groep werken heeft de vakleerkracht extra veel tijd om de 
leerlingen te helpen.   

Tijdens de gewone gymlessen bekijken de vakleerkrachten welke kinderen eventueel in aanmerking 
komen voor de extra gymlessen. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen dan wordt u hier door 
de vakleerkracht of groepsleerkracht over geïnformeerd. 

De extra gymlessen worden iedere woensdagmiddag van 14.15 uur tot 15.15 uur gegeven door Hans 
Braamer in de gymzaal op school.  

Dringende oproep!!!! 

Op school zijn wij dringend op zoek naar ouders/verzorgers die ons kunnen helpen 

bij de luizencontrole. U kunt u aanmelden bij de leerkracht van uw kind of bij Mijke 
Pleijhuis. 

 

 

Hulpouders 

 
Komende week zult u vanuit de school en de Ouderraad de uitnodiging 
ontvangen om u op te geven als hulpouder. 

Via de mail krijgt u een link opgestuurd. Via deze link kunt u zich opgeven 
en aan de ouderraad aangeven waarbij en wanneer u kunt helpen als 
ouder. 
Om alle activiteiten voor de leerlingen goed te kunnen laten verlopen 

kunnen we alle hulp gebruiken. 
Namens de ouderraad hopen we ook dit schooljaar op veel aanmeldingen van actieve ouders. 

 



 

 

Aanspreekpunt Ongewenst Gedrag (AOG) 
 

AOG 

Binnen Konot is de naam ‘schoolcontactpersoon’ veranderd in de naam 
‘Aanspreekpunt Ongewenst Gedrag’, afgekort AOG. De werkzaamheden zijn 
hetzelfde gebleven, maar om duidelijker te maken met welke zaken de AOG’er zich bezig houdt is er 
gekozen voor deze nieuwe naam.  

Voor wie? 

De AOG’er is een vertrouwenspersoon die er voor iedereen is die met de school te maken heeft. Dus 
leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en stagiaires kunnen, 
wanneer het nodig is, terecht bij de AOG’er. En zoals de naam al duidelijk maakt is de AOG’er het 
aanspreekpunt voor al het ongewenste gedrag.  

Wanneer de AOG’er inschakelen? 

U kunt terecht bij de AOG’er: 

 als u geen gehoor of hulp vindt bij een leerkracht of de directie; 
 als de klacht te maken heeft met ongewenst gedrag (hierover hieronder meer). 

Wat wordt bedoeld met ongewenst gedrag? 

Als er sprake is van ongewenst gedrag, kan het te moeilijk zijn om rechtstreeks contact op te nemen 
met de betrokkene. Bij ongewenst gedrag kunt u denken aan: 

 (seksuele) intimidatie 
 racisme 
 agressie en geweld (verbaal en/of fysiek) 
 diverse vormen van pesten 
 andere zaken die leren of werken onaangenaam of onmogelijk maken 

Wat kan de AOG’er doen? 

 Luisteren naar de klacht. 
 Helder krijgen waar het om gaat. 
 Nagaan of geprobeerd is de klacht(en) met alle betrokkenen op te lossen. 
 Samen eventueel zoeken naar bevredigende mogelijkheden om de klacht aan te pakken. Dit 

kan zijn het eventueel verwijzen of het begeleiden bij het indienen van een klacht. 
 Tenslotte zal de AOG’er zich op de hoogte stellen of de aanleiding van de klacht daadwerkelijk 

is weggenomen. 

De AOG’er zal zich hierbij discreet, objectief en onafhankelijk opstellen en bovendien heeft hij/zij de 
plicht tot geheimhouding. 

Wie? 



 

 

De AOG’ers van de Leemstee zijn: 

 

Ilse Klieverik        Martien Velthuis  
Gedragsspecialist       Intern begeleider onderbouw   

         
aanwezig op: dinsdag,       aanwezig op: dinsdag,    
woensdag en donderdag donderdag en woensdagochtend  
 
 

 

Streetwise 
 
       

Donderdag 31 oktober besteden we schoolbreed aandacht aan 
de verkeersveiligheid. Dat doen we samen met de ANWB in het 
project Streetwise. “Goed meedoen in het verkeer is niet 
makkelijk. Het is vaak druk en grote mensen letten niet altijd 
op. En er zijn erg veel fietsen en auto's. Daarom is het 
belangrijk dat je zelf goed oplet. Maar hoe lang duurt het nou 

voordat een auto stopt? En wist je al dat fietsen met een rugzak 
veel moeilijker is dan je dacht? En weet jij precies wanneer kleine kinderen nog in een autostoeltje 
moeten in de auto? Dit en nog veel meer leer je tijdens Streetwise!”  

Groep 1 & 2: Toet toet: Het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met 

oversteken staan centraal. Daarnaast leer je waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de 
autogordel te gebruiken.  

Groep 3 & 4: Blik en klik: Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten? Je leert 
onder andere veilig oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leer je begrijpen waarom 
je in de auto een gordel en autostoeltje moet gebruiken.  

Groep 5 & 6: Hallo auto: Hallo auto leert je over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd 
op die remweg. Je neemt zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mag zelf remmen! 
Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken komen 
in deze les aan bod.  

Groep 7 & 8: Trapvaardig: Trapvaardig traint je in praktische fietsvaardigheid. Je fietst over een 
uitdagend parcours en traint moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles aan bod: slalommen, over 
schuine stukjes fietsen en ook over je schouder kijken en je hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen. 

Ook rijd je met een zware rugtas op. Hiermee bereiden we je voor op het zelfstandig fietsen naar de 
middelbare school. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Saxion Technology Day 2019 
 

 
Ontdek de wereld van techniek tijdens de Saxion 
Technology Day 2019! 
  
Als onderdeel van het Weekend van de Wetenschap 
opent Saxion haar deuren voor jong en oud. Zie en 
ervaar tijdens de Saxion Technology Day hoe leuk en 

verrassend de wondere wereld van techniek kan zijn! 
  
Of je jong of oud bent, bij Saxion ontdek je hoe 
technologische toepassingen onze wereld blijven 
innoveren en verbeteren. 
  

Er zijn verschillende ontdekkingspunten, waar je van dichtbij kennis maakt met moderne technische 

hoogstandjes. Maak kennis met de zonneauto van Solar Team Twente, onderzoek een echte crime 
scene, doe experimenten in ons proeflab of waterlab, verken met de Occulus Rift een virtuele wereld, 
volg één van de LEGO-workshops en nog veel meer! 

  
Ben jij er ook bij met de kids? Je bent tussen 11.00 en 16.00 uur welkom bij Saxion. 
Oh, en vergeet je niet aan te melden via www.saxion.nl/technologyday. 
  

Wanneer?                    Zaterdag 05 oktober 
Tijd?                            11.00-16.00 uur 
Locatie?                       Hogeschool Saxion Enschede 
Meer informatie?         www.saxion.nl/technologyday 
 
 

Nieuws van de bibliotheek 
 
 

Voorstelling: 'De reis van het boek' 
  
Kinderboekenweek 

zaterdag 12 oktober | 15.30 - 16.00 uur I € 4,00 
de Bibliotheek, Ganzenmarkt 11 in Oldenzaal 

 

Debora ter Horst verzorgt op zaterdag 12 
oktober de voorstelling ‘De reis van het boek ’. 
'De reis van het boek' is een interactieve 
voorstelling over boeken lezen en verhalen 
maken; van een letter naar een woord, naar 
een zin en kijk daar; een verhaal! 
Tickets à € 4,00 zijn hier te koop. 

Hoe kom je aan een verhaal, en waar gaat het 
verhaal dan over?  Over voertuigen, of de herfst of..? 

De kinderen nemen zelf actief deel.  Samen gaan we 
op zoek...naar de letters van het boek. 

Duur: ca. 30 minuten 

Deze voorstelling staat in het teken van de 
Kinderboekenweek die als thema 'Reis mee' heeft  
De uitvoering is geschikt voor kinderen tussen de 3 
en 8 jaar en de entree bedraagt  € 4,00. 
 

 

Kom kijken: stoere voertuigen 

http://www.saxion.nl/technologyday
http://www.saxion.nl/technologyday
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/programma/500-voorstelling-de-reis-van-het-boek
https://shop.eventix.io/ee907cf0-fa05-11e8-940c-3f07d41b0f67/tickets
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/programma/500-voorstelling-de-reis-van-het-boek
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/programma/500-voorstelling-de-reis-van-het-boek


 

 

  
Kinderboekenweek 

zaterdag 12 oktober | 14.00 uur - 15.30 uur I gratis 
Ganzenmarkt, Ganzenmarkt in Oldenzaal 

Vóór het gemeentehuis en de 

Bibliotheek staan diverse stoere 
voertuigen opgesteld. Denk aan 
een brandweerwagen, politieauto, 
dierenambulance, oldtimer 
trekker en nog veel meer! 
Die kun je niet alleen bekijken, 
maar er wordt ook interactief in 

voorgelezen. En…in een prachtige 
bus houden Knetter&Spetter hun 
boekpresentatie van deel 2. 
over Knetter & Spetter 
Sinds 2015 schrijven stemacteurs 
Thijs en Ewout met onstuimig veel 

plezier aan Knetter & Spetter 

Knetter en Spetter zijn twee ondeugende, grappige en handige broers. Ze wonen in een kleurrijk bos 
waar ze schitterende avonturen beleven. Zo komen Knetter en Spetter terecht in een modderklodder 
waar ze de schrik van hun leven krijgen. 

Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek – die jaarlijks in oktober wordt gehouden – staat dit jaar in het teken van 
‘Reizen’. De Bibliotheek organiseert deze feestelijke middag met diverse activiteiten.op zaterdag 12 
oktober, samen met verschillende organisaties. 

https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/programma/503-kom-kijken-stoere-voertuigen


 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

Jarigen in de maand oktober 

   

   

6 Asim Rekic (2010) 6A 

7 Hira Sahin (2010) 5A 

9 Noëlle Lorente-Hendriks (2009) 6A 

12 Mustafa Saban (2008) 8A 

13 Kian Eikelenboom (2012) 4A 

13 Lenn Velthuis (2009) 7A 

14 Indy Cels (2014) 2A 

19 Pien Koertshuis (2011) 5A 

19 Koen Voogtsgeerd (2008) 7B/8B 

20 Marlein Steffens (2009) 6A 

21 Merle Bloemen (2014) 2A 

22 Ties Polhuis (2014) 2A 

25 Twan Huttenhuis (2008) 7B/8B 

26 Daniël Dilmaghani (2012) 4B 

26 Elif Özcan (2011) 5A 

27 Hana Sehovic (2012) 3A 

27 Dylan Verwoert (2009) 7A 

30 Zoë Roode (2013) 3A 

31 Jelle Kruger (2008) 7B/8B 
 

  

   

 


