
 

 

 

 
 
  Agenda oktober 

 

Dag  Datum  Activiteit  
Maandag 01-10-2018 OR vergadering 
Woensdag  03-10-2018 Start Kinderboekenweek 

Tijd voor talent: Podium 
Donderdag 04-10-2018 Dierendag 
Zondag 07-10-2018 Halve Marathon Oldenzaal 
Vrijdag 12-10-2018 Tijd voor talent: Creamiddag 
Woensdag 17-10-2018 Schoolfotograaf 
Donderdag 18-10-2018 Studiedag; alle leerlingen vrij 
Vrijdag 19-10-2018 Tijd voor talent: Creamiddag 
Zaterdag 20-10-2018 Start herfstvakantie tot en met zondag 28 oktober 
Zondag 28-10-2018 Wintertijd 
 
 
 
Voorwoord 
 
De eerste maand van het schooljaar is alweer voorbij.  
We zijn, met z’n allen, goed van start gegaan. We hebben de feestelijke opening van het schooljaar 
gevierd met de PBS certificatie. In veel groepen wordt er van begin dit schooljaar gewerkt op de IPads 
en Chromebooks. Ook zijn we op de woensdagen gestart met de ‘Parkdag’ tijdens de grote pauze.  
In deze nieuwsbrief leest u daar meer over, mede omdat het weer wat wisselvalliger zal gaan worden. 
Daarnaast vindt u informatie over de kinderboekenweek die begin oktober van start gaat en de 
hardloopwedstrijd waaraan alle leerlingen mee kunnen doen tijdens de Halve Marathon van Oldenzaal. 
 
 
Omgekeerde 10-minutengesprekken 
 
Dit schooljaar hebben we voor een andere opzet gekozen m.b.t. de oudergesprekken. 
We zijn het schooljaar op woensdag 5 september begonnen met een korte kennismaking in de 
groepen tijdens de opening van het schooljaar. 
De omgekeerde 10-minutengesprekken, die vorig schooljaar in september op de agenda stonden, 
komen dit schooljaar te vervallen. In de week van 1-5 oktober staan de kijkochtenden gepland waarin 
u een gedeelte van een les kunt meekijken in de groep. Hiervoor kunt u zich inschrijven bij de 
klassen. 
Op 19 en 22 november worden alle ouders uitgenodigd voor het eerste 10-minutengesprek.  
We hebben voor deze aanpassing gekozen, omdat we het tijdsbestek tot de eerste 10-
minutengesprekken in februari te lang vonden worden. 
Voor de rest van het schooljaar verandert er niks in de planning van de oudergesprekken. 
 
 
Schoolfotograaf 

Op woensdag 17 oktober zal de schoolfotograaf op school komen om weer mooie schoolfoto’s te maken 
van alle kinderen. Noteer deze datum! 

 

   Info oktober       2017-2018 
 

 

 



 

 

Kinderboekenweek 
 

Info Kinderboekenweek  

De Kinderboekenweek 2018 heeft als thema Vriendschap met het motto ‘Kom er 
maar bij’.  Van woensdag 3 oktober t/m vrijdag 12 oktober schenken wij op 
school hier aandacht aan en zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden 
omtrent dit thema.  

Op woensdag 3 oktober starten we met de opening. Op het podium verzorgen de groepen 1,3,5 en 7a 
van 10.30 uur tot 11.00 uur met hun optredens. Van 11.15 tot 11.45 uur zijn de groepen 2,4,6,6/7 en 
8 aan de beurt. U bent van harte welkom! 
 
Op donderdag 4 oktober houden wij ’s middags een boekenmarkt voor de groepen 1 t/m 8. Deze 
start om 13.15 uur. 
Daarvoor hebben we ieders hulp nodig. Misschien hebt u thuis nog boeken liggen die u niet meer 
gebruikt. Deze kunnen we dan gebruiken voor de boekenmarkt. Misschien zijn de kinderen te groot 
voor sommige boeken, of hebben ze dubbele boeken thuis. Het is wel belangrijk, dat de boeken er nog 
netjes uit zien. De boeken kunnen voor donderdag 4 oktober ingeleverd worden bij de eigen 
leerkracht. De kinderen krijgen hiervoor een boekenbon terug. Deze 
boekenbon kunnen ze gebruiken tijdens de boekenmarkt, zodat elk kind na 
afloop van de boekenmarkt met een zelf uitgekozen boek naar huis gaat. We 
maken er een gezellige markt van en we hopen op een mooie ruilmiddag! 
 
 
 
 
 
 
PBS (Positive Behavior Support) 
 
PBS (Positive Behavior Support) 
Ook nu we gecertificeerd zijn voor PBS zullen we zeker aandacht blijven besteden aan de waarden en 
regels binnen PBS. In alle groepen komt PBS terug in de gedragslessen en in het werken met het 
beloningssysteem voor goed gedrag.  
In de maandelijkse nieuwsbrief die u van ons ontvangt, zullen we u als ouders op de hoogte blijven 
houden van de regels die deze maand centraal staan. 
In de maand oktober zijn dat de volgende regels: 
Week 40, “loop met de fiets aan de hand” en “help elkaar” 
Week 41, “zit goed” en “rustig binnenkomen”. 
Week 42, “ruim je spullen netjes op” 
Deze regels komen uit de kernwaarden Veiligheid en Verantwoordelijkheid & Betrokkenheid. 
 
 
 
Activiteiten bij Impuls 
 

Iedere maandagmiddag wordt er bij Breedwijs streetdance 
gegeven. Er zijn 2 groepen, de eerste groep is van 14.30-15.30 
uur voor jongens en meisjes van 8 tot en met 10 jaar. De 
tweede groep is van 15.30-16.30 uur en is voor jongens en 
meisjes van 6 en 7 jaar. Kom je gezellig een proefles 

meedraaien? Voor meer informatie kan je mailen naar info@impuls-oldenzaal.nl. 
  
Iedere vrijdagmiddag is er een kinder-/ sportinloop bij Breedwijs van 14.15-16.00. Deze is voor 
kinderen tussen de 4 en 14 jaar. Je kan zo binnen komen lopen. Om 14.30 gaat de eerste groep naar 
de gymzaal om 3 kwartier te sporten, de 2e groep kan dan in de jongerenruimte spelletjes spelen, 
tafelvoetballen, knutselen e.d. Om 15.15 gaat de 2e groep naar de gymzaal om te sporten. De 
1e groep is dan in de jongerenruimte. De groepen zijn ingedeeld op leeftijd. Kom langs en doe mee. 
 
  



 

 

Scholenkampioenschap tijdens de Halve Marathon Oldenzaal (HMO) 

Op zondag 7 oktober 2018 wordt de Halve Marathon Oldenzaal (HMO) in de binnenstad van Oldenzaal 
georganiseerd. Voor de leerlingen van alle basisscholen in Oldenzaal wordt tijdens de HMO het 
Scholenkampioenschap georganiseerd.  

Alle leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben op vrijdag 14 en 21 september kennis gemaakt met 
hardlopen tijdens een hardloopclinic op school. Dit ter voorbereiding en promotie op het 
scholenkampioenschap tijdens de HMO. Deze hardloopclinic werd verzorgd door Edith en Susan 
(sportieve ouders van school) en Engin (buurtbeweegcoach van Impuls). 

Tijdens de Halve Marathon Oldenzaal kunnen de kinderen t/m groep 5 meedoen aan de 
hardloopwedstrijd van 1 km en de groepen 6 t/m 8 kunnen meedoen aan de hardloopwedstrijd van 2 
km.  
 
De start van de 1 km is om 13.45 uur (t/m groep 5). 
De start van de 2 km is om 14.05 uur (groep 6 t/m 8). 
 
De deelname is gratis bij voorinschrijving (t/m 1 oktober 2018) en na afloop krijgt iedereen een mooie 
medaille als herinnering (bij na-inschrijving zijn de kosten € 3,-).  
Inschrijving aan het Scholenkampioenschap kan alleen online via www.halvemarathonoldenzaal.nl 
Het inschrijven en deelnemen is voor de verantwoordelijkheid van ouders. 
De deelnemende leerlingen zullen op vrijdag 5 oktober 2018 een schoolshirt mee naar huis krijgen 
waarin ze kunnen hardlopen tijdens het scholenkampioenschap. Deze kan op maandag 8 oktober 2018 
weer op school worden ingeleverd. 
 
Wij hopen als ‘Gezonde School - Sport&Bewegen’ op een grote deelname. 

 
Kinderactiviteiten parochie H. Plechelmus 
 

Zondag 30-09-2018 10.00 uur kermisviering 
Maandag 08-10-2018 Workshop maak je eigen rozenkrans voor kinderen vanaf groep 5. Van 

15.30 uur tot 17.00 uur 
Zondag  13-10-2018 Voorstelling “de schat van de pelgrim”, voor  ouders en kinderen vanaf 6 

jaar om 19.00 uur in de Plechelmusbasiliek. 
 
 
Parkdag 
 
We zijn dit schooljaar gestart met de ‘parkdag’ tijdens de grote pauze op de woensdagen. 
De groepen 3-8 houden op de woensdag pauze in het park, waarmee we gebruik maken van de 
mogelijkheden die het park te bieden heeft. 
Dat verloopt tot nu toe erg goed. Het weer werkte natuurlijk ook goed mee. 
Wel breekt er nu een periode aan met minder droog weer. Maar we willen wel graag de ‘parkdag’ 
behouden. 
Het verzoek aan u als ouder, of u rekening wilt houden met de keuze van de kleding en schoenen die 
u kind op de woensdagen draagt. Kies voor kleding en schoenen die mogelijk wat vies kunnen/mogen 
worden. Alvast bedankt. 
 
 
Staan bij het hek 
 
We kregen de melding van een aantal leerlingen/ouders dat het bij het uitgaan van de school soms 
lastig is om van het schoolplein af te gaan. Het is erg druk is bij de uitgangen van het plein. 
Zou u er rekening mee willen houden dat er voldoende ruimte is voor de leerlingen om het plein te 
kunnen verlaten. U mag gerust wat meer op het plein wachten, waardoor de uitgangen/hekken wat 
meer vrij blijven. 



 

 

Jarigen in de maand oktober 
 
2 Livairo Jagersma (2010) 4A 
6 Asim Rekic (2010) 5A 
7 Hira Sahin (2010) 4A 
9 Noëlle Lorente-Hendriks (2009) 5A 
12 Mustafa Saban (2008) 7A 
13 Kian Eikelenboom (2012) 3A 
13 Lenn Velthuis (2009) 6A 
19 Pien Koertshuis (2011) 4A 
19 Koen Voogtsgeerd (2008) 6B/7B 
20 Sefania Rijkaard (2011) 3B 
20 Marlein Steffens (2009) 5A 
25 Twan Huttenhuis (2008) 6B/7B 
26 Daniël Dilmaghani (2012) 3B 
26 Elif Özcan (2011) 4A 
27 Hana Sehovic (2012) 2A 
27 Dylan Verwoert (2009) 6A 
30 Bibi van den Bosch (2007) 8A 
30 Zoë Roode (2013) 2A 
31 Jelle Kruger (2008) 6B/7B 

 


