Nieuwsbrief 8 juni 2018
Personeel
Beste ouders en kinderen,
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik aan het eind van dit schooljaar afscheid neem van Los
Hoes.
Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier op Los Hoes gewerkt. Ik heb veel gezien en geleerd, maar ik
blijf nieuwsgierig naar andere vormen van onderwijs. Ik heb de gelegenheid gekregen om via de
invalpoule kennis te nemen van de diverse soorten onderwijs. Een kans die ik met beide handen wil
aangrijpen. Dat betekent dat ik jullie niet meer zie op school, maar wie weet ergens anders in het oh
zo gezellige Haaksbergen.
Dank jullie wel voor het vertrouwen en de fijne jaren!
Groetjes Kelly
Wij vinden het jammer dat we Kelly als collega in ons team moeten gaan missen! We kenden echter
haar wens en dus begrijpen we haar keuze. Dit is een mooie kans voor haar, die ze zeker moet
aangrijpen. Natuurlijk zullen we met de kinderen en collega’s Kelly nog gaan bedanken voor haar
inzet en de fijne samenwerking.
Ook gaan we afscheid nemen van Wil, onze collega in de onderbouw. Zij gaat na dit schooljaar
genieten van haar welverdiende pensioen, na ruim 46 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn
geweest! Ook haar zullen we enorm gaan missen. Op donderdag 5 juli zullen we haar in het zonnetje
zetten en is er ook voor ouders de gelegenheid om afscheid te nemen. Daarover krijgen jullie
binnenkort meer informatie.
Vertrek van collega’s betekent ook dat we komend schooljaar een aantal nieuwe collega’s zullen
verwelkomen op onze school. In de onderbouw zullen Erna Klaver en Pauliene Eijsink als mentor
gaan werken. Zij zijn beiden afkomstig van de Kameleon.
Ellen Kleinsman, als invaller sinds januari op onze school in de onderbouw werkzaam, krijgt ook een
benoeming aan onze school en gaat in het nieuwe schooljaar in de middenbouw werken.
In de bovenbouw zal Kim Meijerink het team gaan versterken. Kim heeft het afgelopen schooljaar al
elke dinsdag en woensdag in groep 6 gewerkt op basis van ziektevervanging, maar zij krijgt nu een
vast contract en gaat fulltime bij ons werken.
In het kader van Passend onderwijs en werkdrukverlaging neemt Stichting Keender met ingang van 1
augustus a.s. onderwijsassistenten in dienst. Tot op heden waren zij telkens op detacheringsbasis aan
school verbonden. Dit betekent dat Sharon Mentink, Melanie Paf en Paméla Surink bij ons benoemd
zijn als onderwijsassistenten. Sharon en Melanie zijn al langer bij ons werkzaam. Paméla heeft al een

aantal jaren als onderwijsassistent op de Holthuizen gewerkt. Zij breidt deze baan nu uit met een dag
werken op Los Hoes.
Wij heten deze nieuwe collega’s van harte welkom op onze school en wensen hen heel veel succes
en werkplezier!

Bericht vanuit de Overblijfklub (SKE): tariefwijziging TSO schooljaar 2018-2019
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal het tarief voor de TSO verhoogd worden naar €2,50 per
keer. Deze verhoging is noodzakelijk om de overblijf kostendekkend te kunnen houden.

Vanuit de OR
Avondvierdaagse
Vanavond is de slotavond van de avondvierdaagse. In tegenstelling tot
voorgaande jaren worden de medailles niet uitgedeeld bij ’t
Wiedenbroek, maar bij de posten. Dit betekent dat de lopers van de 3
km hun medaille bij die post kunnen ophalen en de lopers van de 5 en 10 km bij de 5/10 km post. Wij
begrijpen dat het vervelend is voor gezinnen die vandaag samen willen lopen, maar helaas zien wij
voor dit jaar geen andere oplossing.
Medailles die niet worden opgehaald, gaan mee naar school en kunnen daar maandag worden
opgehaald.
Heel veel kinderen en ouders hebben namens onze school meegelopen deze week. Dankzij de inzet
van hulpouders en collega’s hebben we ook de posten goed kunnen bemensen, waardoor er
onderweg voor een drankje en wat lekkers kon worden gezorgd.
We hopen op een mooie slotavond met goed wandelweer en bedanken de commissie en hulpouders
voor hun inzet, waardoor ook deze avondvierdaagse weer een geslaagde activiteit was.
Schoolshirts
Willen jullie de schoolshirts zo snel mogelijk schoon gewassen weer inleveren bij de mentor van jullie
kind(eren)?
De kinderen van de groepen 6 en 7 kunnen het schoolshirt nog thuis laten. Zij moeten het op vrijdag
15 juni a.s.nog weer aan bij hun deelname aan het concert Couscous en Kaas.
Schoolfotograaf
Vanmiddag van 13.30 uur tot 20.00 uur en morgen tussen 9.00 uur en 17.00 uur is het mogelijk om
bij Foto Vaarhorst een “broertje/zusje-“ en/of een gezinsfoto te maken. Een afspraak maken is
hiervoor niet nodig!

Vanuit de OB
Schoonmaakavond
We kunnen nog veel hulp gebruiken voor de schoonmaakavond op
woensdag 20 juni. De inschrijflijsten liggen bij de mentorgroepen.
Vele handen maken licht werk! Helpen jullie mee?

Vanuit de BB
Vrijdag 15 juni a.s. zullen de kinderen van de groepen 5 en 6 deelnemen aan het meedoeconcert
‘Couscous en Kaas’ in het Wilminktheater in Enschede. De afgelopen weken zjin zij druk geweest met

het instuderen van enkele liedjes, spreekteksten en body percussies. Samen met een heleboel
kinderen van andere scholen en met het Orkest van het Oosten verzorgen zij a.s. vrijdag het concert.

Website:
De fotoalbums van de schoolreisjes zijn op de website geplaatst.
Bij de berichten op de website is geplaatst:
 informatie over de computertypcursus van Gulden Loon

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
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
05-07
Afscheid Wil
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

