Nieuwsbrief 6 april 2018
Personele ontwikkelingen
Nicôle Hoogland, mentor in groep 7, is deze week volledig hersteld gemeld. Sabrina Groos, mentor in
de onderbouw, is haar werkzaamheden aan het opbouwen, maar het herstel gaat helaas niet zo snel
als gehoopt. Voorlopig blijft er vervanging voor haar nodig.
Met ingang van 24 april gaat Wendy Waanders, mentor in groep 3, met zwangerschapsverlof. Zij zal
worden vervangen door Ilona Koiter.
De re-integratie van Nicole Schaafstal-Morsink, mentor in de bovenbouw, verloopt voorspoedig.
Nicole zal eind april weer volledig hersteld zijn. Nicole heeft besloten om na haar herstel in de
invalpool van Stichting Keender te gaan werken. Ze heeft in de afgelopen tijd privé veel door moeten
maken en nu alles tot rust komt, voelt ze de behoefte om op werkgebied een nieuwe start te maken.
Een hele lastige, maar ook begrijpelijke keuze. We wensen haar alle succes en zullen voor de
meivakantie met de collega’s en kinderen afscheid van haar nemen.

Ouderavond
Afgelopen woensdagavond hebben meer dan 60 ouders en een
aantal opa’s en oma’s met veel enthousiasme twee workshops
gevolgd. Er zijn volop homoniemen gemaakt in de workshop
Kansrijke Taal; ouders hebben ervaren hoe wij de kinderen
vertrouwd maken met de habits van The Leader in Me; er is
geëxperimenteerd met programmeren en diverse apps zijn
uitgeprobeerd. Ook heeft een aantal ouders kunnen proeven
aan hoe wij in de bovenbouw wereldoriëntatie vormgeven.
Veel vragen zijn gesteld en beantwoord. Het was een succesvolle avond.
Moniek en Marloes hebben tijdens hun presentatie over TopOndernemers verschillende
kindvriendelijke websites aan de aanwezige ouders laten zien, die kinderen kunnen gebruiken om
informatie te zoeken. Een aantal ouders gaf aan dat ze het prettig zouden vinden om deze websites
ook thuis te kunnen gebruiken. Daarom volgt hier een overzicht:
www.jeugdbieb.nl , www.wikikids.nl , www.docukit.nl , www.schooltv.nl , www.willemwever.nl ,
www.hetklokhuis.nl . www.teleblik.nl

Sleep-inn
Vanavond slapen de kinderen van de groepen 7 en hun mentoren een nachtje op school. De
voorbereidingen zijn getroffen en iedereen heeft er heel veel zin in.
Wij wensen alle kinderen en de mentoren heel veel plezier!

Studiedag
Dinsdag is er een studiedag waarbij de teamleden met elkaar in gesprek gaan over identiteit en het
concept van onze school. De kinderen zijn deze dag vrij.

Vanuit de Kinderraad

Beste ouders,
Wij vinden het vervelend dat veel ouders voor de school parkeren op de
Hassinkborgh bij de ingang naar de BB en op het zebrapad voor de
school. Andere auto’s kunnen er dan niet meer langs en het wordt
onveilig. We willen jullie daarom vragen zoveel mogelijk op de fiets of
lopend naar school te komen. Kom je toch met de auto, parkeer dan op
de parkeerplaats of op de kiss& ride. Op het moment dat daar geen plek meer is, kun je parkeren op
de zijkant langs het grasveld, maar zet dan je kind af en doe daar niet te lang over.

Met vriendelijke groet,
De Kinderraad

Koningsspelen
We hebben al veel aanmeldingen van hulpouders voor de Koningsspelen
gekregen. Fantastisch! Hierdoor hebben we het programma voor die ochtend
al zo goed als rond.
We zijn nog op zoek naar twee hulpouders die met kinderen van de
bovenbouw mee willen fietsen naar een activiteit en twee hulpouders van de
MB/BB om te helpen bij de zeskamp. Aanmelden kan bij Moniek Breukers:
m.breukers@bs-loshoes.nl
Het is de bedoeling dat de kinderen op vrijdag 20 april hun ontbijt meebrengen naar school, zodat we
de Koningsspelen samen kunnen starten met een ontbijt. Ze hoeven die dag geen eten mee te
nemen voor tussendoor. Daarvoor wordt gezorgd. Wel is het belangrijk om een beker of flesje
drinken mee te nemen, zodat ze naast het drinken dat ze van ons krijgen, wat extra hebben. Er wordt
nl. veel gesport die ochtend!
Voor de kinderen van de MB en BB die een workshop volgen in de sporthal, is het belangrijk dat zij
hun binnensportschoenen meenemen en hun sportkleding evt. al aan hebben.

Inloop voor schooltijd
Twee weken geleden hebben wij in de nieuwsbrief een oproep gedaan om ’s ochtends voor
schooltijd buiten te wachten en niet te verzamelen in de hal. Dit ging even heel goed, maar we zien
de afgelopen dagen helaas weer een grote groep kinderen en ouders beneden in de hal ruim voor
8.20 uur. Wij willen jullie nogmaals dringend vragen om jullie medewerking!

Vanuit de OB
We zijn op zoek naar houten kleerhangers. Graag inleveren in de onderbouw.
Ook kunnen we voor de yogalessen tuinstoelkussens gebruiken.

Vanuit de MB
Koken
Bij de ingang van de MB hangen weer nieuwe inschrijflijsten voor het koken. De kookworkshops
vinden in de middag plaats van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Per uur komen 6 enthousiaste kinderen bij jou/jullie om samen iets te gaan maken.
Dit hoeft niet iets groots of uitgebreids te zijn. Een soepje maken met elkaar is al een hele beleving.
Bovendien kan wat er eenmaal is aangeboden herhaald worden, aangezien er steeds andere
kinderen komen. Voor vragen of ideeën, kom bij Eva. Zij is vanaf nu het aanspreekpunt voor het
koken in de MB.
Thema Kunst
In de komende weken is het thema in de middenbouw Kunst. Ouders die het leuk vinden om een
workshop bij dit thema te komen geven, kunnen zich melden bij Eva of Karin.

Vanuit de BB
Op 25 april a.s. vindt, zoals eerder ook vermeld in de nieuwsbrief, het schoolschaaktoernooi plaats.
Bij deze even een reminder om kinderen hiervoor op te geven.
Datum: Woensdag 25 april 2018
Toernooilocatie: Foyer theater De Kappen, Sterrebosstraat 2
Spelersregistratie vanaf 13:00 uur, aanvang toernooi 13:30 prijsuitreiking circa 16:30 uur
Officieel is de sluitingsdatum voor dit toernooi vrijdag 20 april. Wij willen onze deelnemers graag al
eerder doorgeven, aangezien er een maximaal aantal deelnemers is voor dit toernooi. Vrijdag 13
april a.s. zal de inschrijving van Los Hoes verstuurd worden. Deelnemers kunnen zich nog opgeven bij
hun mentor (vanaf groep 5).

Website
Er zijn fotoalbums geplaatst van de Paasactiviteiten in de OB en BB.
Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
10-04
Studiedag: kinderen vrij!
11-04
Handbaltoernooi groepen 7 en 8
17-04
OR
18-04
MR
17, 18 en 19-04
Centrale Eindtoets groep 8
20-04
Koningsspelen
23-04
Studiedag: kinderen vrij!
25-04
Schoolschaaktoernooi (na opgave bij mentor)
27-04
Koningsdag: vrij!

30-04 t/m 11-05
16-05 en 17-05
16-05
21-05
22-05

Meivakantie
Reshare kledinginzameling
Hoofdluiscontrole
Tweede Pinksterdag
Kinderraad

