Nieuwsbrief 29 juni 2018
Hoera!
Elif Özkarafakilioglu, uit de mentorgroep van Esther en Sabrina, heeft een zusje
gekregen! Wij wensen Elif en haar ouders heel veel geluk met hun dochter en
zusje, Esma.

Openstelling leerlijnen Kiezen Delen Maken
Aan het begin van deze avond worden de leerlijnen Kiezen, Delen, Maken voor de ouders
opengesteld. Hierin kunnen jullie de ontwikkeling van jullie kind volgen op deze 3 essenties.
Het webadres is: https://leerlijnen.bs-loshoes.nl
Inlognaam: één van de mailadressen waarop jullie de nieuwsbrief ontvangen.
Wachtwoord: Je eigen wachtwoord. Ben je dat vergeten dan kun je een nieuw wachtwoord
aanvragen.
Er is per gezin één mailadres beschikbaar als inlognaam. Zijn er vragen of lukt het inloggen niet, mail
ons dan.

In de ontwikkelingsgesprekken van komende week worden de leerlijnen slechts kort besproken,
omdat jullie ze vooraf al hebben kunnen inzien.

Afscheid Wil
A.s. donderdag nemen we alvast afscheid van onze collega Wil in verband met haar pensionering.
De kinderen en collega’s zullen haar die dag in het zonnetje zetten, om haar te bedanken voor haar
enorme inzet en het enthousiasme waarmee ze altijd op onze school heeft gewerkt. We zijn heel blij
dat Wil heeft aangegeven dat ze ook in de toekomst ons nog graag als vrijwilliger af en toe wil blijven
ondersteunen.

Voor jullie, als ouders, is er donderdagochtend vanaf 11.30 uur gelegenheid om op informele wijze
afscheid van Wil te nemen. Bij goed weer staat op het plein de koffie klaar, anders in de keuken.
De oudervereniging zal namens alle kinderen en ouders Wil een cadeau aanbieden.

Vanuit de OR
Ramen lappen
Op zaterdagmorgen 25 augustus gaan we de ramen op school weer
lappen. Aanmelden is mogelijk via http://ramenlappen.bs-loshoes.nl of
via de inschrijflijsten die vanaf maandag in de mentorgroepen hangen.
We hopen op een grote deelname, zodat de klus snel geklaard is. We beginnen om 9.30 uur.

Vanuit de MB
Schoonmaak
We kunnen nog een aantal ouders gebruiken die ons willen helpen met het schoonmaken van de
lockers en kasten op donderdag 12 en vrijdag 13 juli onder schooltijd. Je kunt zelf aangeven welke
tijd het prettigst is. Bij de mentorgroepen hangt een inschrijflijst.

VakantieBieb
Ook deze zomer staan er maar liefst 60 e-books
in de VakantieBieb, waarvan meer dan 30
jeugdtitels. De app is te downloaden van 1 juli
t/m 31 augustus en is een zomercadeautje van
de Bibliotheek. Een lidmaatschap is niet nodig.
Een mooie mogelijkheid om in de zomer ook
door te lezen!

Website:
Bij de berichten is geplaatst:
 een opgaveformulier voor het Vormselproject voor de huidige groep 7 leerlingen
 Advieslijst Mathilda van de bibliotheek met adviezen over kinderboeken
 een folder over een cursus Computertypen vanaf september bij het Kulturhus
 een uitnodiging voor het Eindconcert van de Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen op 30
juni a.s.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
03-07 en 04-07
Ontwikkelingsgesprekken
05-07
Afscheid Wil; vanaf 11.30 uur gelegenheid voor ouders om afscheid te nemen
12-07
14.30 uur Los Hoesshow Open Air
12-07
Afscheidsavond groep 8
13-07
11.00 uur uitzwaaien groep 8
13-07
12.15 uur: start zomervakantie
25-08
9.30 Ramen lappen
27-08
Eerste schooldag schooljaar 2018-2019

