
 

 

 
Agenda september 

Dag  Datum  Activiteit  
Woensdag 04-09-2019 Infoavond groep 1,2 en 3 
Dinsdag 17-09-2019 Prinsjesdag 
Vrijdag 20-09-2019 Konotdag; alle leerlingen hele dag vrij 
Maandag 30-09-2019 Studiemiddag; alle leerlingen om 12.15 vrij 
 
 
 
Beste ouders, verzorgers 
 
Na zes weken vakantie zijn wij deze week weer begonnen. Iedereen heeft, ondanks de warmte, 
een goede start gemaakt. 
Afgelopen woensdag hebben we samen met de kinderen geluncht in het park om samen het 
schooljaar goed te openen. Vanuit school hebben de kinderen hier allemaal een lekker ijsje bij 
gehad. 
 
Wij wensen jullie allemaal een fijn schooljaar! 
 
 
 
 
Schoolbieb 
 
Vanaf maandag is de bieb op school weer geopend!  
 
Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag kunnen er van 8:15 - 8:45 uur boeken geleend 
worden op school om thuis te (voor)lezen.  
Op vrijdag gaan alle groepen onder schooltijd naar de bieb om boeken te lenen voor thuis. Op 
vrijdagochtend voor schooltijd is de bieb dan gesloten.   
Als het goed is hebben alle leerlingen een biebpasje. Nieuwe leerlingen krijgen binnenkort een biebpas 
en kinderen die hun pasje kwijt zijn, kunnen via meneer Jeroen voor €3,50 een nieuw pasje 
bestellen.  
 
Met uw biebpas kunt u ook boeken lenen in de grote bieb in het centrum van Oldenzaal.  
 
Hopelijk worden er dit schooljaar weer veel leeskilometers gemaakt...  

 
 
Wijziging aanwezigheid administratie 
 

Dit schooljaar is onze administratief medewerker, Mariëlle Kienhuis, aanwezig op dinsdag (de hele 
dag) en donderdagmiddag. U kunt haar altijd mailen op m.kienhuis@konot.nl, mocht u wijzigingen 
hebben betreffende de leerlingenadministratie.  
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Nieuws van Impuls 
 

Vanaf woensdag 18 september is er weer iedere week een doe mee van 14.15-15.45 (gratis) De doe 
mee bestaat uit 2 leeftijdsgroepen. Kinderen uit groep 1 tot en met 4 en kinderen uit groep 5 tot en 
met 8. Iedereen is welkom, iedere week staan er andere activiteiten op het programma. 

Vanaf vrijdag 20 september is er weer iedere week een kinderinloop van 14.15-16.00 (gratis). Tijdens 
de kinderinloop kunnen kinderen kiezen uit spelletjes, sporten in de gymzaal, knutselen of vrij spelen. 

Ben je er nog nooit geweest? Kom gerust een keertje langs. 

Ook dit jaar worden er weer verschillende cursussen gegeven binnen impuls. 
In Oktober starten er 2 cursussen. 
Je bent een kei: 
Krijg je buikpijn bij het idee dat je een spreekbeurt moet houden? Of slaap je heel slecht als je de 
volgende dag een proefwerk hebt? Vind je het eng om voor de klas te staan? Of spannend om nieuwe 
vrienden te maken? 
  
Je bent niet de enige! Veel kinderen hebben hier last van. Iedereen is wel eens onzeker en 
zenuwachtig. 
  
In deze training "Je bent een Kei!" leer je omgaan met bange, onzekere gevoelens. We gaan samen 
leren om juist meer leuke en blije gevoelens te hebben. We gaan in een gezellige groep veel leuke 
dingen doen: spelletjes, toneel, creatief. En alles zorgt ervoor dat jij weer een stukje steviger in je 
schoenen staat. 
  
De training omvat 15 bijeenkomsten, bedoeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. De training wordt 
gegeven in samenwerking met Wijkracht. De kosten voor deze training bedragen € 20,- inclusief 
materiaal. Er kunnen maximaal 8 kinderen per groep meedoen. In september 2019 start er een 
nieuwe cursus op locatie Breedwijs, op maandag van 15.00 uur tot 16.30 uur. Je kunt je hier al voor 
aanmelden door een mailtje te sturen naar Ilse Brummelhuis via i.brummelhuis@impuls-oldenzaal.nl 
  
  
Sovatraining: 
SOVA training (9-12 jaar) 
Opkomen voor jezelf betekent dat je durft te zeggen wat je van iets vindt, dat je dingen durft te doen 
die je leuk of belangrijk vindt. Ook al denk je dat sommige andere kinderen of mensen dat stom, 
kinderachtig of gek vinden. Opkomen voor jezelf betekent ook dat je anderen dingen durft te vragen 
en dat je durft te zeggen dat je iets niet wilt. Het gaat dus steeds om durven. Eigenlijk betekent 
opkomen voor jezelf gewoon dat je zelfverzekerd bent, dat je jezelf durft te zijn. Op een goede manier 
opkomen voor jezelf kun je dus leren. 
  
Doel van de training: 
Het vergroten van sociale vaardigheden bij kinderen. 
  
Doelgroep: 
Kinderen van 9 tot 12 jaar (basisschool groepen 6, 7 en 8) die bijvoorbeeld: 
Gepest worden; 
Weinig zelfvertrouwen hebben; 
Moeilijk vriendjes kunnen maken; 
Verlegen of stil zijn; 
Snel boos of verdrietig worden niet weten hoe hiermee om te gaan; 
Moeite hebben met nee zeggen; 
Moeite hebben met kritiek geven en/of ontvangen; 
Niet met teleurstellingen kunnen omgaan. 
  
De training omdat 9 bijeenkomsten. De training wordt gegeven in samenwerking met Wijkracht en 
worden gegeven op de donderdag van 15.00-16.30. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar Sanne Schepers via s.schepers@wijkracht.nl 
  
  
 



 

 

Halve Marathon Oldenzaal 

 

 

HMO Scholierenloop                                                                           

Op zondag 6 oktober vindt de scholierenloop plaats tijdens de halve marathon van Oldenzaal. 

De groepen 3 t/m 5 kunnen 1KM lopen, de groepen 6 t/m 8 de 2KM. Vooraf worden er op school 
clinics georganiseerd waar de kinderen alvast kunnen oefenen.  

Ook biedt BoesCoolFit een kennismakingscursus Hardlopen van Snelle Jelle aan in de maand 
september ter voorbereiding op de loop. Deze cursus kost €5,- en bestaat uit 4 lessen van een uur. 
Inschrijven voor deze cursus kan via: https://www.boescoolfit.nl/sportaanbod/hardlopen 

De inschrijving voor de scholierenloop gaat dit jaar centraal. In de klas komen inschrijflijsten te 
hangen waarop de kinderen zich kunnen inschrijven. We hopen natuurlijk op een zo groot mogelijke 
deelname. Verdere info volgt binnenkort. 

Padeltoernooi Groep 7 & 8                    

In het weekend van vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 september vindt het Padeltoernooi 
plaats voor leerlingen uit groep 7 & 8. Het toernooi zal plaatsvinden op het park van Quick Tennis en 
Padel. Je kunt je opgeven samen met een vriend- of vriendin, want je speelt Padel altijd in dubbels.  

Padel is op dit moment de snelst groeiende sport van Nederland, dus maak er snel kennis mee. 

Als je nog wilt oefenen voor dit kampioenschap, of je weet nog niet precies hoe de regels zijn, dan 
kun je op de dinsdag 24, woensdag 25 of donderdag 26 september gratis komen oefenen van 15.00 
uur tot 17.00 uur bij Quick. Je mag met z’n 2-en komen, of alleen als je nog geen partner om mee te 
spelen hebt. Je hoeft alleen maar in je sportkleren te komen, met sportschoenen, voor de rackets en 
de ballen wordt gezorgd. 

Je kunt je aanmelden (samen met jouw partner) via: padeltoernooi@quicktennis.nl  

Een link naar een filmpje over wat Padel vind je hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=yJq98s6eGlA 

Sportieve groeten, 

Doortje Grunder 



 

 

 

Jarigen in de maand september 
   
   
1 Pelle Golbach (2009) 6A 
1 Tore Steinebach (2008) 7B/8B 
2 Liv Joosting (2008) 8A 
5 Bas Achterweust (2007) 7B/8B 
5 Guusje Velthuis (2010) 6B 
6 Quintino Lorente-Hendriks (2011) 4A 
7 Yelize Arendsen (2011) 4A 
7 Jobraisa Sylvester (2010) 5A 
12 Yona Damhuis (2009) 6B 
13 Sem Huiskes (2008) 8A 
15 Wiep Koop (2012) 4A 
15 Sem Özdemir (2012) 3A 
17 Pim Brugging (2010) 6A 
18 Roos Lucas (2012) 4A 
18 Yfke Velthuis (2012) 4B 
21 Shirley Wippo (2009) 6B 
23 Eddy Beuvink (2011) 5A 
24 Tobias Halink (2008) 8A 
26 Thijs Brummelhuis (2011) 4A 
26 Femke Luttikhuis (2008) 8A 
28 Mehmet Kartal (2007) 8A 
29 Giorgina Kovac (2013) 2A 

 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


