Nieuwsbrief 23 november 2018
Pietenmiddag
Een aantal pieten heeft gevraagd of zij aanstaande donderdagmiddag een bezoek aan onze school
mogen brengen. Natuurlijk zijn zij van harte welkom! Kinderen die dat leuk vinden,
mogen deze middag verkleed als piet of sint naar school komen. We gaan er een
gezellige middag van maken!
Sinterklaasliedjes
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie de teksten van een aantal
sinterklaasliedjes, die we op school met de kinderen zingen. De teksten zijn wat
aangepast. Zo kunnen jullie thuis dezelfde tekst gebruiken en zingen we,
wanneer Sint bij ons op school komt, allemaal dezelfde tekst!

Vanuit de OR
Hoofdluis
We zijn nog steeds niet helemaal luizenvrij bleek deze week bij een
nacontrole in een aantal groepen. Blijven jullie dus goed controleren?

Vanuit de MB
Kookworkshops
Een aantal ouders heeft zich al aangemeld voor het koken: fijn! We
zijn echter nog op zoek naar meer ouders die willen helpen. Het
gaat om de maandag-, dinsdag- of donderdagmiddag van 13.00 uur
tot 15.00 uur. Je geeft dan twee keer dezelfde kookworkshop van
een uur aan een groepje van 6 kinderen. Het hoeven geen hele
gerechten te worden; van alles is mogelijk. Op school zijn ook
kookboeken aanwezig, waaruit ideeën kunnen worden gehaald.
Lijkt het je leuk om eens een keer een kookworkshop te geven, meld je dan aan bij Cyril Slot, de
moeder van Ize uit groep 5, cyrilslot@gmail.com . Voor vragen kun je ook bij haar terecht, of bij
Boraya. We hopen op veel aanmeldingen, zodat alle kinderen uit de middenbouw dit jaar een keer
kunnen koken.

laatste week! AH Spaaractie ‘Samen sparen voor de buurt’
De stand voor onze school is nu: 86.988 airmiles. Dat is een heel mooi aantal! We hebben nog één
week om nog meer airmiles te sparen voor nieuwe buitenspelmaterialen voor onze school. Helpen
jullie nog even mee?
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!

Workshop De Ontdekkingsreis
Er zijn al een aantal aanmeldingen gedaan voor de naschoolse workshop De Ontdekkingsreis.
Kinderen kunnen eventueel ook achter de schermen meewerken en hoeven niet per se voor de
camera, als ze dat niet willen. Aanmelden kan nog t/m a.s. maandag 26 november 2018 via
renate@workshopdeontdekkingsreis.com
De eerste workshop begint op maandag 10 december van 15.30 uur tot 17.00 uur en wordt op school
gegeven.

Website
Bij de berichten is geplaatst:
 Flyer woensdagmiddagactiviteiten december Kulturhus

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
20-11
OR
28-11
MR
29-11
Pietenmiddag
04-12
Kinderraad
05-12
Sinterklaasfeest
20-12
Kerstviering
05-01
Ramen lappen
08-01
Kinderraad
08-01
OR
09-01
Hoofdluiscontrole
16-01
MR

