Nieuwsbrief 31 augustus 2018
Hoera!
Op 22 augustus is Xavi geboren. Hij is het broertje van Rick de Vries en
Estée van der Vall. Wij feliciteren Rick, Estée en de ouders van Xavi van
harte met de geboorte van hun broertje en zoon en wensen hen veel
geluk!

De eerste schoolweek
De eerste week zit er al weer op. Het was fijn om iedereen weer terug te zien en inmiddels raken de
kinderen al steeds meer gewend in hun nieuwe mentorgroep en bouw en leren de mentoren hun
groep kennen. Zo is een aantal mentoren en stagiaires door de kinderen uitgedaagd om aan het eind
van deze week alle namen van de kinderen in de groep al te kennen en dat is bij een aantal collega’s
ook heel goed gelukt.
Ook investeren we deze eerste weken tijd in het elkaar beter leren kennen en samen afspraken
maken over hoe we op een prettige manier met elkaar samen kunnen spelen, leren en werken op
onze school.
Inloop
Graag willen we jullie er nogmaals op attenderen om voor schooltijd buiten te wachten tot 8.20 uur,
zodat de mentoren ook de tijd en ruimte hebben om goed voor te bereiden. Alleen bij
uitzonderingen, bv. een fikse regenbui, kun je eerder naar binnen.

Rectificatie
Door een oplettende ouder ben ik erop gewezen, dat in de schoolgids bij de vakanties de jaartallen
niet altijd kloppen. Bij Koningsdag en de meivakantie moet het jaartal natuurlijk 2019 zijn, i.p.v. 2018.
In het vakantierooster op de site staat het goed vermeld.

KIES – Kinderen In Echtscheidings Situaties
Bij voldoende belangstelling kunnen we op school starten met een KIES-groep voor kinderen van
gescheiden ouders, in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. In de KIES-groep kunnen kinderen, onder
begeleiding van twee speciaal opgeleide maatschappelijk werkers, met elkaar praten over de
scheiding van hun ouders en wat dit voor hen betekent. De groep bestaat uit minimaal 3 en
maximaal 10 kinderen, die 8 keer bij elkaar komen op een moment onder schooltijd.
In de bijlage, die met deze nieuwsbrief is meegestuurd, kun je meer lezen over de KIES-groep. Voor
nadere informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Wilma Huinink (dinsdag tot en met
vrijdag op school, of via de mail w.huinink@bs-loshoes.nl )
Volgende week zullen de mentoren in de groepen 4 tot en met 8 de kinderen informeren over de
KIES-groep.
Bijlage KIES-groep

Vanuit de OR
Bedankt!
Afgelopen zaterdag was er een goede opkomst bij het ramen lappen. In
iets meer dan een uur waren alle ramen schoon. Ouders, enorm
bedankt voor jullie hulp!
Fotografen gezocht!
Bij de verschillende activiteiten die we gedurende het schooljaar organiseren, worden ook altijd
foto’s gemaakt. Hiervoor hebben we fotografen nodig. We zoeken met name een aantal ouders uit
de onderbouw die willen fotograferen.
Sandy Slotman coördineert de inzet van de fotografen. Wanneer je belangstelling hebt, of meer
informatie wilt, kun je met haar contact opnemen via: sandy_slotman@outlook.com .
Hoofdluiscontrole
Bij de eerste controle dit schooljaar waren we luizenvrij! N.a.v. de oproep vorige week heeft zich één
ouder aangemeld als hulpouder. Dat is nog niet genoeg. Aanmelden kan via or@bs-loshoes.nl .

AVG en adreslijsten
Denken jullie aan het inleveren van de toestemmingsverklaring? Zodra we van iedereen het formulier
terug hebben, kunnen wij de klassenlijsten met de juiste gegevens gaan verspreiden.

Expositie Linda Koenderink
Woensdagavond heeft Linda haar expositie van
schilderijen geopend. Zoals vorige week in de nieuwsbrief
gemeld, woont Linda op de Lavendel bij Aveleijn. Jullie
zijn van harte welkom om tijdens de inloop of na
schooltijd deze schilderijen te bewonderen in de
onderbouw. Ze zijn ook te koop. Op de achterkant zit een
stickertje, waarop Linda de prijs heeft vermeld. Wanneer
er een naam op de achterkant is geplakt, is het schilderij
al verkocht. Mocht je belangstelling hebben voor een
schilderij, meld je dan bij Martine.
De expositie duurt nog tot 17 september.

Vanuit de MB
In de middenbouw hebben we voor de workshop ‘Slopen’ materialen nodig om uit elkaar te kunnen
halen. Bijvoorbeeld: een boormachine en andere elektrische gereedschappen, broodrooster,
discman, klein keyboard, elektrische tandenborstel, föhn, koffiezetapparaat, laptop, mixer,
notebook, schoon scheerapparaat, strijkijzer, walkman, waterkoker, computer (zonder beeldscherm),
enz. Er moeten schroeven aanzitten om ze uit elkaar te halen. Een tv, stofzuiger, kruimeldief of een
beeldscherm van een computer kunnen we niet gebruiken voor het slopen.
Je mag de spullen afleveren bij Eva in het oranje paleis (groep 5, middenbouw) of op kantoor.
Bedankt namens de mannen met de sloophamer en slopershart,
Toon en Han

Website
Bij de berichten is geplaatst:
 een bericht van het Kulturhus met het aanbod voor de woensdagmiddagactiviteiten in
september
 een bericht van het kinderfestival en Midanza over Dance Haaksbergen Dance

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
04-09
Kinderraad
04-09
OR
07-09
Open Monumentendag groepen 7 en 8
18-09
Informatieavond groep 8
28-09
Studiedag: kinderen vrij!

