
 

Nieuwsbrief 11 november 2016 

 
Welkom 
Op 28 november komt Daan Florijn in de mentorgroep van Wil en Johanne. Daan komt met zijn 
ouders in Haaksbergen wonen. Wij heten hem en zijn ouders van harte welkom en wensen hen een 
hele fijne schooltijd! 
 
Herhaalde aankondiging Informatieavond voor ouders van nieuwe en toekomstige instroom 
kinderen van onze school  
Dinsdag 22 november wordt er om 20.00 uur een informatieavond georganiseerd voor 
nieuwe ouders en toekomstige ouders (waarvan hun zoon of dochter al is aangemeld), 
waarin we uitleg geven over het Kindvolgsysteem van onze school (waaronder de 
leerlijnen ‘Kiezen, Delen, Maken’ en de leerlingenzorg), coachend opvoeden, The 
leader in Me en ouderparticipatie. Volgens ons is deze avond echt van belang om 
meer te weten te komen over de school en haar werkwijze en daarom bevelen wij deze dan ook van 
harte bij jullie aan. 
Aanmelden kan via directie@bs-loshoes.nl .    
 
 
Vanuit de OR  
 
Reshare 
Dinsdag 15 november tussen 18.00 uur en 18.30 uur en woensdag 16 
november voor 9.00 uur kunnen de zakken met oude kleding, textiel en 
schoenen op school worden ingeleverd. 
We hopen op een mooie opbrengst!  
 
Tevens sparen wij nog steeds lege baterijen cartridges. In de centrale hal bij de trap staan daarvoor 
boxen.  
 
 
Spaaractie Jumbo 
Afgelopen woensdag hebben wij bij de Jumbo de cheque ontvangen van de spaarpuntenactie. 
We mogen een bedrag van € 1877,74 gaan besteden voor de kinderen van 
onze school. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de hulp bij het sparen! Natuurlijk laten we 
jullie te zijner tijd weten welke materialen we hiervoor hebben aangeschaft.  
 
 

mailto:directie@bs-loshoes.nl
http://enjoy4you.eu/contact/


 
Website 
Susanne van Beest, moeder van Carlijn Paf, helpt ons onder meer om onze website te actualiseren. 
Inmiddels zijn enkele pagina’s al klaar. Via ‘Laatste nieuws’ zullen wij jullie hiervoor informeren.  
                                                                                                                                                     
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 

15-11   Startgesprekken en Reshare kledingactie (18.00-18.30 uur) 
16-11                                Reshare kledingactie (08.00-09.00 uur) en Startgesprekken 
17-11   Audit 
22-11   Informatieavond nieuwe ouders 20.00 uur 
24-11   Pietenmiddag 
25-11                                MR 
02-12                                Sinterklaas bezoekt onze school   
07-12                                Kinderraad 09.00 uur 
13-12   OR 
22-12   Kerstviering 
                                                                                                            
 

 

 

 


