Nieuwsbrief 25 mei 2018
Afscheid
Vandaag hebben we afscheid genomen van Sven Wieskamp uit groep 4. Hij gaat maandag starten op
een andere school in Haaksbergen. Wij wensen Sven heel veel succes en heel veel plezier op zijn
nieuwe school!

Eindtoets Cito
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen uit groep 8 hun score op de Centrale Eindtoets van Cito
ontvangen. We zijn als school heel blij, dat onze gemiddelde schoolscore nu boven de norm zit. We
hebben daar het afgelopen schooljaar als team met alle kinderen heel hard aan gewerkt en het is fijn
dat het resultaat er nu naar is.

Kamp groep 8
Woensdagochtend gaan alle kinderen van groep 8 en hun mentoren en
stagiaires op kamp naar kampeerboerderij De Langenberg in Rijssen. De
voorbereidingen zijn in volle gang en de voorpret is al begonnen.
Iedereen heeft er heel veel zin in.
We wensen ze een enorm plezierig, gezellig, onvergetelijk en zonnig
kamp! Vrijdagmiddag hopen we iedereen gezond en wel weer terug te
zien bij school. Natuurlijk zullen we donderdagavond met een aantal
collega’s een bezoek komen brengen om de sfeer te proeven.

Problemen mailing nieuwsbrief vorige week
Vorige week blijkt niet elke ouder de nieuwsbrief te hebben ontvangen. Er waren problemen met het
mailingsysteem. Als het goed is, is dat nu opgelost. Het kan ook zijn dat de nieuwsbrief in de
spambox terecht is gekomen of enkele dagen later alsnog is afgeleverd.
Wist je dat de nieuwsbrief (met eventuele bijlagen) ook elke vrijdag op de website wordt geplaatst?
Onder het kopje Nieuwsbrieven, maar ook bij de berichten kun je daar altijd alle informatie vinden,
wanneer je de nieuwsbrief eens gemist hebt.

TSO
Afgelopen week hebben we met alle vrijwilligers die de TSO verzorgen een bijeenkomst gehouden.
Kim (overblijfcoördinator namens SKE) en Martine hebben de vrijwilligers bedankt voor hun inzet in

het afgelopen jaar en aangegeven dat we ze volgend schooljaar opnieuw hard nodig hebben. We
hebben de afspraken die gelden tijdens de overblijf opnieuw doorgenomen.
De vrijwilligers gaven aan, dat vanwege de grote aantallen, het lastig is om het overzicht te houden
wanneer sommige kinderen die niet overblijven, al vroeg terug zijn op het plein. Willen jullie er
daarom op letten, dat wanneer je kind ’s middags weer naar school gaat, dit niet te vroeg is. Vanaf
12.50 uur kunnen de kinderen naar binnen. De Overblijfklup kan nog extra vrijwilligers gebruiken.
Wanneer je iemand weet, die hiervoor belangstelling heeft, geef het dan door aan Kim of Martine.

Vanuit de OR
Schoolreisje
Woensdag is het zo ver en gaan alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 op
schoolreisje. De kinderen moeten op tijd op school zijn. Net als vorig
jaar zwaaien we groep 8 met ons allen uit, omdat zij die ochtend op
kamp gaan. We verzamelen ons dus eerst buiten op het plein, aan de kant van de hoofdingang.
Na het uitzwaaien gaan alle kinderen eerst naar hun eigen mentorgroep om daar de laatste
instructies te krijgen. We willen de kinderen van de MB en BB vragen om alleen naar hun groep te
gaan. De ouders kunnen dan alvast richting bussen lopen om daar hun kind(eren) uit te zwaaien. De
bussen vertrekken vanaf school (Lavendel, Clematis en Oleander). Auto’s kunnen hier dus niet
geparkeerd worden, omdat er dit jaar 8 bussen bij school vertrekken! Graag zoveel mogelijk lopend
of fietsend naar school komen.
De kinderen dragen deze dag allemaal een Los Hoesshirt dat zij vooraf meekrijgen. Deze s.v.p. binnen
een week weer fris gewassen inleveren bij de mentor.
Denken jullie ook aan het insmeren met zonnebrandcrème? Mocht nog een keer smeren
noodzakelijk zijn, dan zorgen wij daarvoor. Er is onbeperkt drinken aanwezig voor de kinderen.
Voor de kinderen van de MB en BB geldt het volgende: omdat het heel warm zal worden, is het
handig dat jullie kind(eren) onder de kleding zwemkleding draagt. Jullie hoeven niet te zorgen voor
handdoeken, dat doen wij.
Alle informatie over het schoolreisje is terug te vinden in de brief die vorige week met de nieuwsbrief
is meegestuurd en op de site.
We hebben er ontzettend veel zin in!

Avondvierdaagse
We kunnen nog veel hulp gebruiken om de posten tijdens het wandelen goed te kunnen bemensen.
Helpen jullie ons mee? Opgeven kan via de volgende link: http://a4hulpouder.bs-loshoes.nl

Herhaalde oproep: Nieuw OR-lid gezocht!
Wij zijn voor volgend schooljaar nog op zoek naar 1 nieuw OR-lid voor onze Oudervereniging. De
oudervereniging organiseert in de loop van het schooljaar verschillende activiteiten voor de
kinderen, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, een Paasactiviteit en het schoolreisje. Verder
ondersteunt zij leerkrachten in praktische zin bij activiteiten zoals kamp groep 8, sleep-inn groep 7 en
sporttoernooien. Onze voorkeur gaat uit naar een ouder met een kind/kinderen in de onderbouw.
Mocht je interesse hebben, meld je dan voor een oriënterend gesprek via OR@bs-loshoes.nl of bij
één van de huidige OR-leden. Meer informatie over de Oudervereniging staat op de site van Los
Hoes: : http://bs-loshoes.nl/ouders-school/oudervereniging/

Vanuit de OB
Schoolreisje
A.s. woensdag gaan we op schoolreisje, maar we hebben erg weinig korte broeken als reservekleding
om mee te nemen. Wie heeft er nog korte broeken (liefst makkelijk zittende broeken,
sportbroeken)? Graag inleveren bij de mentoren.
Schoonmaakavond
Woensdag 20 juni houden we de jaarlijkse schoonmaakavond in de
onderbouw. Daarvoor vragen wij jullie hulp. We beginnen om
19.00 uur en zijn rond 21.00 uur klaar. Opgeven kan op het
opgaveformulier dat bij de agenda van de mentorgroep ligt.
Denken jullie eraan om een eigen emmer en doekje mee te
brengen?
Op dinsdag 19 juni krijgt een aantal kinderen wat materialen mee
naar huis om thuis schoon te maken. Zouden jullie je kind hiervoor
een grote plastic zak kunnen meegeven? Wij zouden al het
materiaal graag uiterlijk donderdag 21 juni weer schoon terug
willen krijgen. De kinderen kunnen er dan weer mee spelen.

Vanuit de MB
Vijfde ziekte
Een aantal kinderen in de middenbouw heeft de vijfde ziekte. Deze ziekte kan een risico inhouden
voor zwangeren in de eerste helft van de zwangerschap. Via deze link kun je meer lezen over de
vijfde ziekte: https://www.ggdtwente.nl/images/FOLDERS/Vijfdeziekte.pdf

Buitenspeeldag
Op woensdag 13 juni wordt de buitenspeeldag door onze wijkraad georganiseerd. Om alle
activiteiten goed te laten verlopen, zijn er veel vrijwilligers nodig. De organisatie kan nog extra
vrijwilligers gebruiken. Lijkt het je leuk om te helpen, meld je dan aan via het secretariaat van de
Wijkraad Hassinkbrink. Het mailadres is te vinden op de site van de Wijkraad onder het kopje
Contact.

Lieve ouders, opa’s, oma’s en kinderen,
Een gezellige middag voor iedereen, gekoppeld aan een goed doel, daar ga je toch heen?
Ik, Dion Schuller, mama van twee prachtige dochters, organiseer samen met dansstudio MiDanzaMilou Haverkate en restaurant het Hagen een braderie om geld in te zamelen voor onderzoek naar
taaislijmziekte (CF). Mijn jongste heeft helaas deze ziekte, dus vandaar deze actie.
Deze middag staat in het teken van een braderie met diverse kraampjes: o.a. oriflame, horloges,
jemako en leuke vaderdagcadeaus.
Naast de braderie is er ook voor kinderen veel te beleven, waaronder: schminken, een springkussen,
glitter tattoos laten zetten en nog veel meer!

Voor meer informatie zie ook onze Facebookpagine: “Samen tegen taaislijmziekte- Braderie
taaislijmziekte 10 juni”
Laat je verrassen, kom langs en steun het goede doel!

Website:
Bij de berichten op de website is geplaatst:
 Een bericht over de open dag van de Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen op 27 mei a.s.
 Het bericht over de typecursus van Ravizza is op de Berichtenpagina terug te vinden.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
29-05
OR
30-05
Schoolreisje groep 1 t/m 7
30-05 t/m 01-06
Kamp groep 8
04-06 t/m 08-06
Avondvierdaagse
04-06 en 05-06
Schoolfotograaf
06-06
Hoofdluiscontrole groep 8 (na kamp)
13-06
Buitenspeelmiddag (Akelei, Tijm, Hondsdraf)
19-06
MR
22-06
Studiedag: kinderen vrij
29-06
PF mee naar huis en openstelling leerlijnen
03-07 en 04-07
Ontwikkelingsgesprekken
12-07
Los Hoesshow Open Air
12-07
Afscheidsavond groep 8
13-07
11.00 uur uitzwaaien groep 8
13-07
12.15 uur: start zomervakantie

