Nieuwsbrief 20 april 2018
Afscheid
Komende week zullen we met de kinderen van de bovenbouw en de collega’s afscheid nemen van
Nicole Schaafstal-Morsink. Zoals in een eerdere nieuwsbrief gemeld, zal Nicole na de meivakantie in
de invalpool van Stichting Keender gaan werken. We willen Nicole enorm bedanken voor haar inzet
in de afgelopen jaren en de fijne samenwerking die we altijd hebben gehad. We wensen haar heel
veel werkplezier in haar nieuwe werk!
Wendy Waanders is met ingang van 24 april met zwangerschapsverlof. Nicole Koiter zal haar gaan
vervangen. Wij wensen Wendy een heel fijn verlof toe!

Workshops Steps Dance & Entertainment
Op 14 en 28 mei en op 11 juni zullen er ’s middags dansworkshops worden gegeven voor kinderen
van de OB en de MB, die hiervoor belangstelling hebben. Deze workshops zijn onder schooltijd in de
speelzaal.
Op 17 of 24 mei krijgen de kinderen van de BB tijdens de gymles een dansworkshop aangeboden.
De workshops worden verzorgd door Steps Dance & Entertainment.
Zij organiseren in hun dansschool ook elke eerste donderdag van de maand (buiten de
schoolvakanties) van 15.30 uur tot 16.30 uur gratis kennismakingslessen. Deelname is gratis en de
kinderen krijgen na afloop van de les ranja aangeboden. Graag wel even vooraf aanmelden voor de
kennismakingsles via info@stepsentertainment.nl .

Studiedag
Maandag 23 april gaan de leerkrachten de groepsplannen van de afgelopen periode evalueren en
nieuwe plannen opstellen voor de laatste periode van dit schooljaar. De kinderen zijn deze dag vrij.

Koningsspelen
Wat hebben we een geweldige ochtend gehad! Het begon al toen de kinderen
op een zelfgekozen plek in school hun meegebrachte ontbijt mochten gaan
nuttigen. Kleuters, die met hun broer of zus in de midden- of bovenbouw
gingen eten, maar ook een aantal leerlingen uit groep 8, die de kans grepen
om nog eens terug te gaan naar de onderbouw en daar tijdens het ontbijt
herinneringen met elkaar op te halen. Fantastisch om te zien hoe binnen korte
tijd dan iedereen een plekje in school heeft gevonden en gezellig met elkaar zit te eten. Na de
openingsdans vertrokken alle kinderen naar de diverse activiteiten. We willen een heel groot
compliment geven aan de kinderwerkgroep die met enorm veel enthousiasme deze ochtend heeft

helpen voorbereiden. Wat een leiderschap is hier getoond! Er is onder meer getennist, gehandbald,
gevolleybald, gedanst, gebiljart, gedart en nog veel meer om op te noemen. Ook zijn er door
kinderen verschillende activiteiten geleid. Aanwezige hulpouders gaven aan, dat de bedankmedaille
die zij kregen toch eigenlijk wel naar deze kinderen zou moeten omdat zij vooral konden
meegenieten. Prachtig om te horen!
Alle kinderen, teamleden, hulpouders en medewerkers van verenigingen en locaties waar we zijn
geweest: enorm bedankt voor jullie hulp en inzet!
Binnenkort zullen we de foto’s op onze website plaatsen.

Creatieve communicatie met kinderen
Na elf jaar met veel plezier te hebben gewerkt als mentor op Los Hoes, ben ik daarmee in januari van
dit jaar gestopt en gestart met de opleiding “Creatieve communicatie met kinderen” in Zutphen. Ik
heb hierin een nieuwe, leuke uitdaging gevonden. Mijn stage opdrachten doe ik op Los Hoes,
wisselend in onder-, midden- of bovenbouw. Ik haal dan individuele kinderen op om aan een korte
teken- en/of schilderopdracht te werken (van ongeveer 20 minuten). Misschien heeft uw kind er
thuis al iets over verteld of van laten zien. Het kan ook zijn, dat het werk wordt bewaard in het
portfolio. Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie hierover, dan kunt u via de mentor van uw
kind contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Klaczynski

Vanuit de OR
Schoolreisje
Op woensdag 30 mei gaan alle kinderen van groep 1 t/m 7 op
schoolreisje. De bestemmingen houden we nog even geheim, maar we
gaan er met de bus naar toe. Met de eerste nieuwsbrief ná de
meivakantie zal als bijlage een brief met alle informatie worden toegevoegd. Duidelijk is al wel dat de
eigen bijdrage op woensdag 23 mei geïnd wordt in de keuken van onze school ( ’s morgens tussen
8.15 en 8.45 uur en ’s middags tussen 12.00 en 12.30 uur).
Groep 8 gaat op woensdag 30 mei op kamp. Net als vorig jaar zwaaien we eerst groep 8 met ons
allen uit.
Reshare
Op 16 en 17 mei is weer de kledinginzamelingsactie van Reshare. Op 16 mei tussen 18.00 uur en
18.30 uur en 17 mei tot 9.00 uur kunnen de kledingzakken op school worden ingeleverd.
Willen jullie oude kleding, textiel en schoenen voor ons bewaren tot aan de inzameling? Alvast
bedankt voor jullie hulp!

Landelijke Estafettestaking Onderwijs
De basisscholen in de provincies Overijssel en Gelderland zijn opgeroepen om op 30 mei te staken.
Hoewel wij als team deze staking van harte ondersteunen, zijn wij van mening dat we dit onmogelijk
op 30 mei kunnen gaan doen. We willen de kinderen hun schoolreisje en groep 8 hun kamp niet
ontnemen.

Winnaars Landelijke dichtwedstrijd Kinderen & Poëzie
Vier leerlingen van onze school: Elle Haarman, Finn Gorkink, Jitske Keemers en Thijs Ottink behoren
tot de honderd winnaars die zijn verkozen bij de dichtwedstrijd Kinderen & Poëzie. Daar zijn wij als
school heel trots op! Hun gedichten zullen in de dichtbundel van dit jaar worden geplaatst. Wij
feliciteren Elle, Finn, Jitske en Thijs van harte!

Website
Bij de berichten op de website is geplaatst:
 Een bericht van de Pinksterfeesten in Beckum met een kleurplaatwedstrijd

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
23-04
Studiedag: kinderen vrij!
27-04
Koningsdag: vrij!
30-04 t/m 11-05
Meivakantie
15-05
MR
16-05 en 17-05
Reshare kledinginzameling
16-05
Hoofdluiscontrole
21-05
Tweede Pinksterdag
22-05
Kinderraad
29-05
OR
30-05
Schoolreisje groep 1 t/m 7
30-05 t/m 01-06
Kamp groep 8

