Nieuwsbrief 9 februari 2018

Carnaval
Vanochtend hebben we een heel geslaagd en gezellig
carnavalsfeest met de kinderen gevierd. Er is volop gespeeld,
geknutseld, gesprongen, gedanst en tijdens de ‘Los Hoes got
talent!’ hebben we heel wat talenten voorbij zien komen.
Dank aan de organisatoren! De foto’s zullen binnenkort op
de website worden geplaatst.

Kijkochtenden OB
Op 22 en 23 maart en 3 april organiseren wij weer kijkochtenden voor nieuwe ouders. Per kind kan
er één ouder komen kijken. De bedoeling van deze ochtend is dat de ouder aansluit bij de
mentorgroep van zijn of haar zoon of dochter. Als de kinderen om 9.30 uur buiten gaan spelen,
komen de ouders samen en bespreken dat wat zij gezien hebben en de vragen die zij hebben met
elkaar en met Martine. Tevens kijken wij even in de MB en BB. Aansluitend kunnen ouders nog
rondkijken. De ervaring is dat de ochtend tot ca. 10.30 uur duurt.
Inschrijven kan op de formulieren op het whiteboard in de centrale hal, bij de ingang van de OB.

Vanuit de MB
In de middenbouw hebben we voor de workshop ‘Slopen’ materialen nodig om uit elkaar te halen.
Zoals een boormachine en andere elektrische gereedschappen, broodrooster, discman, klein
keyboard, elektrische tandenborstel, föhn, friteuse, koffiezetapparaat, laptop, mixer, notebook,
schoon scheerapparaat, strijkijzer, walkman, waterkoker, computer (zonder beeldscherm), kleine
stereo installatie, wekkerradio en toetsenbord.
Er moeten schroeven aanzitten om ze uit elkaar te halen. Een tv, stofzuiger, kruimeldief of een
beeldscherm van een computer kunnen we niet gebruiken voor het slopen.
Je kunt de spullen afleveren bij Eva in het oranje paleis (groep 5, MB) of op kantoor.
Bedankt namens de mannen met de sloophamer en slopershart,
Toon en Han.

Herhaling:
Open dag Kindcentrum Los Hoes
Ouders van wie hun kind tussen 1 oktober 2018 en 1
oktober 2019 vier jaar oud wordt, moeten hun kind voor
1 april a.s. gaan aanmelden bij een basisschool.
Kennen jullie ouders die interesse hebben in onze school?
Willen jullie hen dan op de hoogte stellen van onze open
dag? Iedereen is van harte welkom!

Website
Er zijn geen nieuwe berichten op de website geplaatst.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
14-02
Open Dag Kindcentrum Los Hoes (vanaf 16.00 uur)
20-02 en 21-02
Definitief Adviesgesprekken groep 8
23-02
Studiedag: kinderen vrij!
07-03
Hoofdluiscontrole
07-03
MR
09-03
Portfolio mee naar huis en openstelling leerlijnen
14-03 en 15-03
Ontwikkelingsgesprekken gr. 1 t/m 7
21-03
Studiedag: kinderen vrij!
22-03
Kijkochtend OB (na inschrijving)
23-03
Kijkochtend OB (na inschrijving)
03-04
Kijkochtend OB (na inschrijving)

