Nieuwsbrief 1 juni 2018
Hoera!
Onze collega Wendy is gisteren bevallen van een gezonde dochter: Pien.
Wij feliciteren Wendy, Jelmer en Diede van harte met de geboorte van hun
dochter en zusje en wensen hen een heel gelukkige toekomst met z’n viertjes!

Studiedagen in het schooljaar 2018-2019
Op de volgende dagen heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij:
 vrijdag 28 sept. 2018
 woensdag 17 okt. 2018
 maandag 5 nov. 2018
 vrijdag 22 feb. 2019
 maandag 25 mrt. 2019
 woensdag 15 mei 2019
 vrijdag 28 juni 2019
De MR heeft hiermee ingestemd tijdens de MR-vergadering van 15 mei 2018.

Kamp groep 8
De kinderen van groep 8 en hun begeleiders zullen rond 16.00 uur weer arriveren bij school. Ze
hebben genoten van een topkamp. De activiteiten waren een groot succes en de sfeer in de groep
was fantastisch.

Vanuit de OR
Schoolreisje
Zonovergoten schoolreisjes zijn er deze week voor alle kinderen van de
groepen 1 t/m 7 geweest. Ook dit jaar waren de reisjes een groot
succes! Alle kinderen hebben zich uitstekend vermaakt en iedereen
kwam veilig weer terug naar school. Organisatie en hulpouders bedankt voor jullie inzet!
Schoolshirts
In de brief van het schoolreisje stond aangegeven dat de shirts binnen een week weer schoon
gewassen op school bij de mentor moesten zijn ingeleverd. Omdat maandag de avondvierdaagse al
start, kunnen de kinderen die ook gaan wandelen hun shirt thuis houden als ze het nog niet

ingeleverd hadden. Na de avondvierdaagse dan s.v.p. wel zo snel mogelijk schoon gewassen weer
inleveren!
Avondvierdaagse
Maandag is het zover: de 60ste avondvierdaagse gaat van start. We zijn, net als voorgaande jaren,
goed vertegenwoordigd als Los Hoes. Iedere avond verzamelen we ons bij Beachflag nr. 3. Denken
jullie eraan dat we dit jaar woensdag lopen i.p.v. donderdag? Ook de vrijdag is iets veranderd. De
medailles worden bij de post uitgedeeld. Het bloemendefilé vindt plaats op de Kroonprins. Er is geen
verzamelpunt meer bij het Wiedenbroek, vanwege de bouwwerkzaamheden daar.
Het gaat mooi weer worden. Denken jullie aan het goed insmeren met zonnebrandcrème en het
controleren op teken naderhand?
Wij hopen op weer een gezellige wandelweek.
Groetjes, Mirte, Bart, Onno, Inge en Daniela
Schoolfotograaf
A.s. maandag en dinsdag is de schoolfotograaf op school. Bij deze nieuwsbrief wordt een bijlage
meegestuurd en met de nodige informatie hierover.

Tips voor apps en/of websites
N.a.v. van vragen die we de laatste tijd van een aantal ouders kregen en de feedback na de ouderavond
in april jl., zullen er met enige regelmaat tips voor specifieke apps of websites in de nieuwsbrief
geplaatst worden. Dit zullen apps en websites zijn die op onze school ingezet worden om lesstof extra
in te oefenen of juist om kennis te maken met nieuwe lesstof, ook wel vak-didactische apps. Daarnaast
gebruiken we ook veel ontwerpapps, vooral in de bovenbouw, en bieden we ook op het gebied van
programmeren apps en/of websites aan. Mocht je als ouder een specifieke ICT vraag hebben, kun je
deze vraag stellen via ict@bs-loshoes.nl
Rekenen
Naast de rekenmethode, de rekenkast en rekenactiviteiten bieden we kinderen ook de mogelijkheid
om digitaal te oefenen met rekenen. Dit kan op de computers, met specifieke websites, maar ook
middels apps. Deze keer aandacht voor een 3-tal rekenapps, uit elk bouw één.
Onderbouw – Matrix Games 1-2-3
Deze game is een van een reeks educatieve games voor kinderen van
MyFirstApp.com. Matrix Game helpt o.a. bij het ontwikkelen van ruimtelijke
oriëntatie en ordenen. Matrix Game 1 is ontworpen voor kinderen van 4 jaar
en ouder, Matrix Game 2 is voor kinderen van 5 jaar en ouder en Matrix Game
3 voor kinderen van 6 jaar en ouder.
Alle drie de apps zijn gratis en zijn ontwikkeld voor de iPhone en iPad.
Middenbouw – Moji Kloktrainer
Moji Klok Trainer is een leerzaam spel voor kinderen die op het punt staan om
te leren hoe een analoge klok werkt. Met een simpele maar effectieve
methode leren de kinderen klok kijken met de behulp van aanmoedigende
woorden en visuele ondersteuning. De applicatie is makkelijk in gebruik en
biedt verscheidene moeilijkheidsniveaus. De kinderen kunnen luisteren naar
een stem die hen de tijd verteld, oefenen om de klok op de juiste tijd te
zetten door zelf de wijzers te verzetten en krijgen hierbij motiverende
aanmoedigingen, voortgang boeken door verschillende moeilijkheidsniveaus,

een plezierige leerervaring hebben ondersteund door aansprekende animaties. Dit is een betaalde
app en ontwikkeld voor de iPhone en iPad.
Bovenbouw – GoedSnelRekenen
Deze app wordt in de bovenbouw ingezet om basisvaardigheden bij te houden
of verder te ontwikkelen.
Goed Snel Rekenen doet precies wat de naam al voorspelt. Eerst de
basisbewerking goed oefenen en daarna het tempo opvoeren. Deze app is
ontwikkeld voor iedereen die de basisbewerkingen van het rekenen wil
trainen en onderhouden. Einddoel is dat de antwoorden bij optel- en
aftreksommen tot 20 en de tafels t/m 10 snel (binnen 2 seconden) uit het
geheugen gehaald worden. Voor de sommen tot 100 geldt dat de manier van
uitrekenen geautomatiseerd is. De beloning is dat je zult merken hoe fijn het is
om deze bewerkingen goed snel te kennen! Ook dit is een gratis app die
ontwikkeld is voor de iPhone en iPad.

Website:
Bij de berichten op de website is geplaatst:
 Een flyer over de buitenspeeldag op 13 juni a.s.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
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

