Nieuwsbrief 9 maart 2018
Welkom
Jaylin Samson, Pepijn Grooters, Ravi Jongsma, Dann Wijlens, Arnoud Galgenbeld en Sterre Nijhuis
gaan in de komende periode starten met instromen in de onderbouw. Wij wensen deze kinderen en
hun ouders een hele fijne schooltijd op Los Hoes!

Openstelling leerlijnen Kiezen Delen Maken
Aan het begin van deze avond worden de leerlijnen Kiezen, Delen, Maken voor de ouders
opengesteld. Hierin kunnen jullie de ontwikkeling van jullie kind volgen op deze 3 essenties.
Het webadres is: https://leerlijnen.bs-loshoes.nl
Inlognaam: één van de mailadressen waarop jullie de nieuwsbrief ontvangen.
Wachtwoord: Je eigen wachtwoord. Ben je dat vergeten dan kun je een nieuw wachtwoord
aanvragen.
Er is per gezin één mailadres beschikbaar als inlognaam; bij gescheiden ouders kunnen beide ouders
met het mailadres waarop ze deze nieuwsbrief ontvangen, inloggen. Zijn er vragen of lukt het
inloggen niet, mail dan even.

In de ontwikkelingsgesprekken van komende week worden de leerlijnen slechts kort besproken,
omdat jullie ze vooraf al hebben kunnen inzien.

Vanuit de OR
Hoofdluiscontrole
Bij de controle van afgelopen woensdag waren we wel hoofdluisvrij,
maar niet helemaal neten vrij. Willen jullie je kind(eren) dus goed blijven
controleren?

Vanuit de OB
De mentoren van de OB zouden het op prijs stellen als ouders het portfolio mee nemen naar het
ontwikkelingsgesprek.

Vanuit de BB
Op woensdag 25 april vindt het traditionele schoolschaaktoernooi weer plaats voor kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 van de basisscholen in Haaksbergen. Deelnemen aan dit toernooi is kosteloos.
Toernooilocatie: Foyer theater De Kappen, Sterrenbosstraat 2
Spelersregistratie vanaf 13:00 uur, aanvang toernooi 13:30 uur, prijsuitreiking circa 16.30 uur
Jullie zoon/dochter kan zich opgeven bij Marloes (m.opdendries@bs-loshoes.nl) . De inschrijving sluit
vrijdag 20 april.
Om goed voorbereid te zijn op dit toernooi heeft een aantal kinderen van de bovenbouw al digitaal
geoefend met het programma ‘Chessity’ en zal dit de komende tijd ook blijven doen. Ook zal er dit
jaar weer de mogelijkheid zijn om een schaakcursus te volgen van Vincent Vleeming (schaaktrainer
SV HEC). Deze vijf lessen zullen doorgaan bij een minimale aanmelding van 5 kinderen en
plaatsvinden bij ons op school. Deze beginnerscursus zal bestaan uit 5 lessen en kost €15,-. Hiervoor
zijn de volgende data gepland:
 Dinsdag 20 maart 15.30-16.30 uur
 Woensdag 28 maart 13.15-14.15 uur
 Woensdag 4 april 13.15-14.15 uur
 Woensdag 18 april 13.15-14.15 uur
 Dinsdag 24 april 15.30 – 16.30 uur.
Ook voor deze buitenschoolse schaakcursus kunnen jullie je kind aanmelden bij Marloes. Dit kan t/m
donderdag 15 maart. Vrijdag 16 maart zullen jullie horen of er voldoende aanmeldingen zijn en de
cursus door kan gaan.

Website
Het fotoalbum van de Los Hoesshow is geplaatst.
Bij de berichten is geplaatst:
 Een uitnodiging voor de Palmpasenviering van de Kleuterkerk op 25 maart

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
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)
23-03
Landelijke Opschoondag groepen 6
02-04
Tweede Paasdag
03-04
Kijkochtend OB (na inschrijving)
04-04
Algemene ouderavond 20.00 uur
18-04
MR
06-04
Sleep-inn groep 7

10-04
11-04

Studiedag: kinderen vrij!
Handbaltoernooi groepen 7 en 8

