
 

Nieuwsbrief 18 november 2016 

Welkom 
Viggo Brouwer, Manou van de Schilde en Elleke Wittebrood beginnen binnenkort met instromen. 
Wij heten hen en hun ouders van harte welkom op onze school en wensen hen een heel plezierige 
schooltijd! 
 
 
Audit 
Afgelopen donderdag is onze school door het auditteam bezocht. In de nieuwsbrief van 4 november 
jl. hebben wij jullie daarover al geïnformeerd. Aan het eind van de middag heeft het auditteam haar 
eerste bevindingen aan ons gepresenteerd. Hieruit bleek dat zij ons een positieve waardering geven. 
De meerwaarde van ons onderwijsconcept hebben zij gezien en ervaren. Voor ons een mooi 
compliment: het totale beeld van het kind wordt gezien, kinderen zijn op een positieve manier 
mondig, ze bewegen zich vrij en zijn gewend om voor een groep te staan. Ook de The Leader in Me 
werd herkend: kinderen én leerkrachten zijn pro-actief en doelgericht.  
Het auditteam stelde vast dat er zichtbaar vanuit dezelfde visie wordt gewerkt en dat dit op alle 
niveaus herkenbaar is. De samenwerking tussen kinderen, ouders, leerkrachten, team en externen is 
respectvol en positief. Er wordt samen gezocht naar kansen en mogelijkheden. Onze school stelt zich 
daarbij open en kwetsbaar op. Kinderen en leerkrachten werken in een leerrijke omgeving.  
Ook zijn er punten gesignaleerd waar we aandacht aan kunnen besteden. Eén daarvan heeft te 

maken met ‘checken’. Voorbeelden hiervan die het auditteam gaven zijn: het checken van naleving 

van gemaakte afspraken in het algemeen en op verschillende niveaus, het checken van afspraken die 

met kinderen gemaakt worden omtrent omgang met materialen en met elkaar en het checken of 

kinderen tijdens de les de instructie of opdrachten hebben begrepen. Een ander aandachtspunt 

betrof de dagelijkse evaluatie en analyse van de lessen: onderzoek wat (niet) werkt en waarom en 

neem deze bevindingen mee in je volgende les.  

We zijn blij en trots op de uitkomsten van deze audit.  

 
The Leader in Me 
We zijn volop bezig om de habits in ons dagelijks handelen toe te passen. Dit levert mooie, grappige 
en ‘nadenk’ ervaringen op voor kinderen én leerkrachten. Hieronder twee voorbeelden: 
 
Tijdens het nieuwe lezen wordt er een tekst gelezen over paarden. Er staan paarden in 

het weiland die niet goed verzorgd zijn. Twee meisjes gaan in het verhaal uiteindelijk 

voor deze paarden zorgen. Volgens een kind uit de BB was het een win-win-win situatie: 

de oude man hoefde niet meer voor de paarden te zorgen, de meisjes mochten iets doen 

wat ze leuk vinden en de paarden worden nu goed verzorgd. 

 



Een kind uit groep 8 vroeg aan de mentor hoe het komt dat zij alleen voor de groep 

staat, gekeken naar synergie en win-win. 
 
Sportshirts 
Onlangs deden wij een oproep in deze nieuwsbrief voor hulp bij het markeren van de maten in onze 
sportshirts. Onze buren van Aveleijn (uit de Lavendel) hebben hierop gereageerd. Zij wilden ons 
daarbij graag van dienst zijn. De shirts zijn inmiddels bij hun dagbestedingsgroep bezorgd. We zijn blij 
dat zij dit voor ons willen doen. Een mooi voorbeeld van win-win! 
 
 
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. 
 
In de vorige twee nieuwsbrieven hebben wij deze informatieavond al aangekondigd. Er zijn al een 
aantal aanmeldingen. Ouders van wie hun kind in een hogere groep is ingestroomd, zijn natuurlijk 
ook van harte welkom op de avond. Aanmelden kan nog steeds via directie@bs-loshoes.nl .    
 
 
Vanuit de OR  
 
Reshare 
De opbrengst van de kledingactie was ruim 1200 kg. Hiervoor hartelijk 
dank. De volgende inzameling is op 17 en 18 mei 2017. 
 
 
Pietenmiddag 
Donderdagmiddag 24 november is er een Pietenmiddag op onze school in alle bouwen. Elke bouw 
geeft op haar eigen manier hier invulling aan. Op deze middag mogen de kinderen verkleed als Piet 
of Sinterklaas naar school komen. Ook hopen wij bezoek te krijgen van een paar Pieten.  
 
 
Verrijkingsgroep in de MB 
Door de ziekte van Leonie heeft de verrijkingsgroep in de MB tot op heden geen vervolg kunnen 
krijgen. Helaas blijft Leonie langer ziek en hebben we gezocht naar een andere oplossing. Vanaf 28 
november start de verrijkingsgroep weer. Gezien het aantal kinderen die hiervoor in aanmerking 
komen, zullen er twee verrijkingsgroepen in de MB starten op de maandag en dinsdag. Carla van der 
Pol zal deze groepen gaan begeleiden. Tijdens de startgesprekken deze week zijn ouders van wie hun 
kind eventueel kan deelnemen in de verrijkingsgroep hierover geïnformeerd of worden binnenkort 
nog geïnformeerd.  
 
 
Vanuit de Overblijfklup 
Deze week is weer een overleg geweest tussen school en de medewerkers van de Overblijfklup die in 
onze school de tussenschoolse opvang organiseren. Robert heeft hen geïnformeerd over 
verschillende schoolaangelegenheden, waaronder The Leader in Me. Uit dit overleg is ook een 
aandachtspunt besproken dat wij met de ouders willen delen.  
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Na de middagpauze komen bijna alle kinderen tussen 12.50 en 13.00 uur weer naar school. Dat is 
volgens de afspraak. Maar regelmatig komt het ook voor dat kinderen al om 12.30 uur terug zijn op 
het schoolplein. Vaak zijn dit kinderen uit de bovenbouw, maar soms ook kinderen uit de midden- of 
onderbouw. De overblijfkrachten zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze kinderen. De 
overblijfkrachten houden toezicht op de kinderen van ouders die daarvoor betaald hebben.  
 
 
Overlast parkeren 
We constateren weer een toename in het aantal auto’s dat geparkeerd wordt vlakbij het fietspad 
vanaf de Lavendel naar school. Dit leidt tot onveilige situaties voor kinderen en ouders die fietsend of 
lopend naar school komen. We willen jullie dringend verzoeken de auto iets verderop te parkeren, 
zodat iedereen de ruimte en het overzicht heeft om veilig het fietspad of de stoep naar school te 
bereiken. Willen jullie dit ook met de grootouders bespreken. 
 
 
Website 
Op de website hebben we een aankondiging geplaatst voor de muziekvoorstelling Muziekgeraas rond 
Sinterklaas in theater de Kappen. 
                                                                                                                                                     
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 

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 
26-12 t/m 06-01 Kerstvakantie 
                                                                                                            
 

 

 

 


