Nieuwsbrief 20 oktober 2017

Fijne herfstvakantie!

Afscheid
Fayèn Sak uit de mentorgroep van Esther en Sabrina heeft vandaag afscheid genomen van haar
mentorgroep, omdat ze is verhuisd naar Bentelo. Wij wensen Fayèn een hele fijne tijd op haar
nieuwe school.

Terugblik
De eerste periode zit er al weer op en komende week gaan kinderen, ouders en collega’s hopelijk
genieten van een hele fijne herfstvakantie. In de afgelopen weken is hard gewerkt. Zo zijn er
prachtige werkstukken door de kinderen gemaakt; worden er al verschillende spellingcategorieën
gekend; zijn de eerste toetsen afgenomen en hebben verschillende groepen ook al een bezoek
gebracht aan het Grintenbosch voor een leerzame excursie.
De informatieavond op 9 oktober was een hele mooie positieve ervaring.
Tijdens de opening van de Kinderboekenweek zagen we ‘gruwelijk eng’ verklede kinderen (en
leerkrachten) op school en gisteren tijdens de Los Hoesshow kwam er ook nog een aantal spannende
optredens voorbij. Daarvan hebben we met elkaar genoten!
Met de leerkrachten in de MB en BB hebben we in de afgelopen weken ook gesproken over hoe we
een kritischer leerhouding bij de kinderen kunnen ontwikkelen. Hierover hebben we met elkaar
afspraken gemaakt. Te denken valt dan aan o.a.: een opbouw in het langere tijd zelfstandig en stil
werken; hoe werk je aan je planning en wat is de consequentie als je in een cursus of workshop niet
naar vermogen werkt; hoe kijk je je werk na; het ontwikkelen van nieuwe kwaliteitskaarten die
aansluiten bij de nieuwe spellingmethode en het verbinden van doelen bij workshops Kansrijke Taal
aan doelen die op dat moment ook in de spellingmethode centraal staan. In de komende weken gaan
we hier mee verder.

Vanuit de OB
Willen jullie de gymschoenen, fruitbakjes, drinkbekers, e.d. voorzien van de naam van jullie kind? Er
zijn veel kinderen met dezelfde spullen en dan is het lastig uitzoeken wat van wie is.

Vanuit de BB
Marloes en Anniek gaan een workshop textiel verzorgen. Voor deze workshop hebben zij karton
nodig. Het karton van schoenendozen is hiervoor enorm geschikt. De workshop wordt op 31 oktober
gegeven. Marloes ontvangt het karton graag al op maandag 30 oktober, dus direct na de
herfstvakantie. Alvast bedankt!

Vanuit de OR
Opgeven voor de ALV van 1 november a.s. kan nog steeds door een mailtje te
sturen naar directie@bs-loshoes.nl . Deze avond is interactief. Je hebt dus de
gelegenheid om je vragen omtrent mediawijsheid hier te stellen. Goed om vooraf
alvast over na te denken.
Reshare kledinginzameling
Op 13 en 14 november is weer de inzameling van kleding en textiel. Wellicht hebben jullie bij het
opruimen van de kledingkasten ook kleding die jullie niet meer willen gebruiken. Willen jullie deze
kleding voor ons bewaren? Op maandag 13 november tussen 18.00 uur en 18.30 uur en op dinsdag
14 november tot 9.00 uur kunnen de kledingzakken op school worden ingeleverd. Helpen jullie mee
om er een mooie opbrengst van te maken?

Website
Op de website is een album geplaatst van het bezoek van groep 4a aan het Grintenbosch.
Bij de berichten zijn geplaatst:
 Speel-o-theek Dombo
 Een workshop van de winnaars van Dance Dance Dance (in de herfstvakantie)
 Play Inn van Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen
 Weekmarkt Haaksbergen 125 jaar

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
23-10 t/m 27-10
Herfstvakantie
31-10
Kinderraad
01-11
Hoofdluiscontrole
01-11
Algemene Ledenvergadering Oudervereniging
07-11
Studiedag: kinderen vrij!
13-11 en 14-11
Reshare kledinginzameling
14-11
OR
15-11 en 16-11
Startgesprekken
21-11
Informatieavond voor nieuwe ouders
22-11
MR
23-11
Pietenmiddag
28-11
Kinderraad
05-12
Sinterklaasfeest ( gewijzigde lestijd: 8.30 uur tot 14.15 uur)

