Nieuwsbrief 5 oktober 2018
Welkom
Emma Gorter, Luka Talma en Justen Hamoen gaan al gauw starten met instromen. Zij worden
namelijk binnenkort vier jaar oud. Wij wensen Emma, Luka en Justen en hun ouders een goede start
en een heel plezierige schooltijd op Los Hoes!

Inloopavond
Wat een geweldife opkomst afgelopen maandag tijdens de
informatieavond. Wij zijn heel enthousiast over hoe de kinderen
met jullie gedeeld hebben wat zij dit schooljaar gaan leren en ondernemen en jullie betrokkenheid
daarbij. Fijn ook dat we van jullie zoveel positieve reacties kregen.

AH Spaaractie ‘Samen sparen voor de buurt’
Samen sparen voor de buurt is een actie waarbij je samen met anderen spaart voor nieuw sport- en
spelmaterialen. De AH-vestiging in Haaksbergen heeft onze school als goed doel voor deze actie
gekozen. De spaaractie loopt van 1 oktober 2018 t/m zondag 16 december 2018.
Wat houdt de spaaractie in?
Je kunt Air Miles doneren, en je kunt tot het einde van de actie alle Air Miles die je nog ontvangt bij
de inwisselpartners ten goede laten komen aan het pakket met sport- en spelmaterialen. Gun jij de
kinderen op onze school ook volop speelmogelijkheden, spaar dan mee voor nieuwe sport- en
spelmaterialen en nodig ook je familie en vrienden uit om mee te sparen voor onze school!
Aanmelden en meesparen is heel makkelijk via onze persoonlijke actiepagina:
https://www.airmiles.nl/amsp/basisschool-los-hoes . Op deze actiepagina kies je:
 of je Air Miles wilt doneren uit je bestaande tegoed;
 of je alle Air Miles die je tot 16 december 2018 spaart, doneert aan onze school.
Allebei kan natuurlijk ook!
Alvast bedankt voor jullie hulp!

Vanuit de OR
Reshare
Op 10 oktober is de kledinginzameling. Oude kleding, textiel en schoenen
kunnen in dichtgebonden zakken tussen 18.00 uur en 18.30 uur op school
worden ingeleverd. Op 11 oktober kan dat nog ’s ochtends tot 9.00 uur. Wij
hopen op heel veel volle zakken, zodat we een mooie opbrengst zullen hebben!

Gevonden medicijnen
In de MB zijn deze week medicijnen gevonden. Waarschijnlijk zijn deze bij iemand uit de zak gevallen.
Wie ze mist, kan ze bij Martine ophalen.

Website
Bij de berichten is geplaatst:
 een aangepaste flyer voor de woensdagmiddagactiviteiten in het Kulturhus
 een advieslijst voor kinderboeken van de bibliotheek

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
09-10
Kinderraad
09-10
MR
10-10
Reshare inzameling 18.00 uur tot 18.30 uur
11-10
Reshare inzameling tot 9.00 uur
17-10
Studiedag Stichting Keender: kinderen vrij!
18-10
Algemene ledenvergadering Oudervereniging
22-10 t/m 26-10
Herfstvakantie
31-10
Hoofdluiscontrole
05-11
Studiedag: kinderen vrij!
06-11 en 07-11
Voorlopig adviesgesprekken groep 8
14-11 en 15-11
Startgesprekken groepen 1 t/m 7
20-11
OR
28-11
MR

