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Belangrijke data 2019: 
16  t/m 24 febr. Voorjaarsvakantie 

4 maart Rosenmontag 

  Leerlingen vrij 

5 maart Studiedag personeel 

  Leerlingen vrij 

18 maart Informatieavond gemeente 

  voor schoolverlaters 

20 maart Basketbaltoernooi 

21 maart (Ingelaste) studiemiddag 

  Leerlingen 12:10 uur vrij 

3 april Docentenmiddag (geheel TCC) 

  Leerlingen 12:10 uur vrij 

 

Opbrengst Kerstmarkt 2018 
Vrijdag 14 december 2018 werd voor het 18de achtereenvolgen-

de jaar de kerstmarkt georganiseerd. Er waren veel belangstel-

lenden en het weer werkte uitstekend mee. Het plein voor de 

school was weer in ware kerstsfeer gebracht. De kerstmarkt 

werd op een bijzondere manier geopend door de kerstman. Op 

de kerstmarkt werden diverse artikelen aangeboden die ge-

maakt waren op de verschillende pleinen. Menig bezoeker 

keerde huiswaarts óf met een gekocht artikel óf een prijs ge-

wonnen bij de bekende knotsgekke loterij. 

 

De hoofdprijs van de loterij was 

dit jaar wederom een fiets. Deze 

fiets werd beschikbaar gesteld 

door Profile de fietsspecialist  

CAMERON  

 

Alle activiteiten bij elkaar leverden het geweldig bedrag van 

€ 2.750,00 op!  

Deze opbrengst ging dit jaar naar 

Make-a-Wish. Make-a-Wish is een 

organisatie die wensen vervult van 

kinderen tussen de 3 en 18 jaar met 

een ernstige soms, zelfs levensbe-

dreigende ziekte.  

 

Kerstgala 2018 

Donderdag 20 december 2018 werd voor de 8ste achtereenvol-

gende keer het kerstgala gehouden. Net als voorgaande jaren 

was het kerstgala een daverend succes. De leerlingen kregen bij 

binnenkomst een welkomstdrankje. Er werd volop gedanst en 

de sfeer was grandioos. Tussendoor werd er een 

spannende kerstquiz gehouden waar alle  

leerlingen aan mee konden doen en waar- 

aan een prijs verbonden was. Onder de  

leerlingen werd ook een prijs uitgereikt  

aan de best geklede man en vrouw.  

Alle aanwezigen hebben genoten van  

dit fantastische kerstgala! 

Open Huis 

Ieder jaar organiseren we een Open Huis.  

Op onze locatie was dat dit jaar op 

dinsdag 22 januari 2019 van 18:00 tot 

21:00 uur. Open Huis is vooral be-

doeld voor ouders en kinderen die op 

het punt staan een keuze te maken 

voor het vervolgonderwijs. Tijdens 

een Open Huis ben je welkom om de 

school te bekijken en om kennis te 

maken met docenten en leerlingen. 

 

Lunchen locatie Potskampstraat 

Op 24 januari 2019 om 12:30 uur was onze school, zoals elk 

jaar, uitgenodigd door de afdeling HBR van de Potskampstraat 

om bij hen te komen lunchen. Het is altijd weer een genot om te 

zien hoe leerlingen zowel van onze locatie als van de Pots-

kampstraat genieten van deze activiteit. Het is en blijft van bei-

de kanten spannend! We waren dit jaar met een zeer grote 

groep. Drie klassen 1 en de Pro-Xtra klas onder begeleiding van 

zeven leerkrachten. Bij de Potskampstraat aangekomen werden 

we welkom geheten door dhr. Gerrit Nijhof, onze gastheer. 

Door leerlingen van de afdeling HBR werden we daarna bege-

leid naar onze tafels.  

Na de uitleg van dhr. Nijhof over 

de regels in een restaurant werden 

we verrast met een compleet 3-

gangen menu. We begonnen met 

champignonsoep, daarna een zeer 

grote cordon bleu met bijlages en 

als toetje een chocolademousse. 

Het smaakte verrukkelijk! Namens 

ons bedankte Dave de leerlingen en 

hun leerkrachten dhr. Nijhof, dhr. 

Ring, dhr. Maathuis en dhr. Velers voor deze geweldig middag!  

Eigenlijk te laat, het was al 14:15 uur geweest, gingen we vol-

daan naar huis. Volgend jaar weer! 

 

Sleeën Winterberg 

Dinsdag 29 januari 2019 zijn we met onze school een dag we-

zen sleeën in Winterberg. Met een geweldig aantal van 138 

leerlingen, verdeeld over twee bussen, reisden we om 7:00 uur 

af richting de sneeuw. Zowel op de heenweg als terugweg was 

de sfeer in beide bussen prima. Een groot compliment voor alle 

leerlingen die toch 3 uur moesten zitten. 

Aangekomen in Winterberg kon iedereen in tweetallen een slee 

ophalen bij de verhuur alvorens we ons naar de piste begaven. 

Wedstrijdjes, stunten, rustige ritjes, iedereen ging op zijn of 

haar manier naar beneden. Ook de docenten konden het niet 

laten om enkele keren naar beneden te denderen.  

Na enkele uren op de piste, met af en toe een korte pauze tus-

sendoor, vertrokken we om 15:00 uur terug richting Oldenzaal. 
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Iedereen was keurig op tijd terug bij 

de bus en bracht netjes zijn/haar ei-

gen slee terug. Ook daarvoor een 

groot compliment! De weergoden 

waren ons gunstig gezind. Een fan-

tastische dag met heel veel vrolijke 

gezichten. Al met al kunnen we spre-

ken van een zeer geslaagde dag in het Duitse Winterberg.  

Zeker voor herhaling vatbaar!!  

 

Extra informatieavond voor schoolverlaters  

Op maandag 18 maart 2019 om 19:30 uur wordt er een infor-

matieavond gehouden voor de schoolverlaters en hun ouder(s)/ 

verzorger(s). De leerlingen en hun ouders zullen hiervoor een 

uitnodiging ontvangen. Tijdens deze avond zal er in algemene 

zin ingegaan worden op de wijze waarop school de bemidde-

ling naar werk voor de schoolverlaters van dit jaar probeert af 

te ronden. De wetgeving op dit gebied heeft ervoor gezorgd dat 

ook de gemeenten een belangrijke rol spelen bij de arbeidsbe-

middeling van leerlingen van het praktijkonderwijs. De con-

tactpersonen van de gemeenten Dinkelland, Losser, Hengelo, 

Enschede en Oldenzaal zijn ook tijdens deze bijeenkomst aan-

wezig. 

 

Danslessen op school 

Op maandag 25 februari 2019 start op onze  

school een dansgroep van LEZ studio.  

Van 14:30 tot 15:30 uur komt er een  

lerares in de gymzaal om een groep  

enthousiaste meiden te begeleiden.  

Elke leerling die het leuk vindt om  

te dansen is van harte welkom. Het normaal tarief voor dans-

lessen is € 20,50 per maand, maar dankzij Special Heroes kan 

onze school deze lessen aanbieden voor € 15,00 per maand. 

Aanmelden kan bij meneer Koen. 

 

Special Heroes 

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een be-

perking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. 

Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in 

het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en 

op praktijkscholen. 

 

Basketbaltoernooi 

Woensdag 20 maart 2019 is het basketbal-

toernooi voor praktijkscholen uit de regio.  

In Hengelo zullen we met onze school gaan 

strijden tegen andere scholen in de catego-

rieën, meiden en jongens onderbouw. Uiter-

aard proberen we zo veel mogelijk te win-

nen, maar zoals altijd is de sportiviteitsprijs 

ons grootste doel. Hopelijk wordt het weer 

een geweldig toernooi.  
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Hoofdluis 

Controleer regelmatig uw zoon/dochter/pupil op hoofdluis. Dit 

is belangrijk, hoofdluis verspreidt zich erg snel. De versprei-

ding van luis heeft niets met schoon of vies haar te maken. Het 

kan iedereen overkomen! Controleer dus uw zoon/dochter/

pupil, maar ook andere familieleden en uzelf nauwkeurig.  

 

Wat is hoofdluis? 

Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. Tussen het 

haar kunt u de hoofdluizen soms zien bewegen. Hoofdluizen 

zijn grijsblauw of, nadat ze bloed opgezogen hebben, rood-

bruin. De beestjes zijn zo groot als een sesamzaadje. Ook als u 

geen luizen ziet, maar wel witte, grijze, of zwarte puntjes, is er 

waarschijnlijk sprake van hoofdluis. Ziet u geen luizen, contro-

leer dan toch regelmatig, zeker in de komende weken.  

 

Behandelen 

Ziet u luizen, begin dan meteen met behandelen en doe dat bij 

iedereen in het gezin. Meld het ook bij de leerkracht, vriendjes 

en vriendinnetjes en eventueel bij de kinderopvang, de sport-

club, etc. 

 

Meer informatie of heeft u nog vragen?  

Meer informatie over hoofdluis kunt u vinden op: https://

www.ggdtwente.nl/publiek/kinderen/op-school/home-luis-in-je-

haar-kammen-maar  

Op werkdagen kunt u altijd bellen met de Jeugdgezondheids-

zorg: 0900–3338889. 

 

************ 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Ik ben vanaf woensdag 20 februari tijdelijk afwezig vanwege 

een knieoperatie. In overleg met het team zijn er een aantal 

taken verdeeld. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen 

met de heer Herbert Bouwhuis. Hij is bereikbaar op het tele-

foonnummer van school, 0541–532976. 

Uiteraard hoop ik op een goed en voorspoedig herstel, zodat  

ik mijn werkzaamheden z.s.m. weer kan hervatten. 
 

       Martin Spit 

 

************ 

 

 

 

Fijne vakantie! 
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