Nieuwsbrief 30 november 2018
Welkom
Florent Saksens, William Kleine, Silke van Ekeren en Emma van der Werf gaan binnenkort instromen.
Wij heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom en wensen hen een hele plezierige
schooltijd op Los Hoes!
Pietenmiddag
Gistermiddag kregen we bezoek van zes pieten en hebben
we een heel gezellige pietenmiddag gevierd. Er is volop
geknutseld, gedanst, gezongen, gegymd en gespeeld.
Natuurlijk waren er ook pepernoten voor iedereen. Dankzij
de inzet van veel mensen is het voor iedereen een geslaagde
middag geweest. Dankjewel allemaal! Binnenkort zal er een
fotoimpressie op onze site worden geplaatst.

Parkeren op 5 december
Sinterklaas heeft laten weten dat hij probeert op dinsdag 5 december ook
onze school te bezoeken.
De Hassinkborgh zal daarbij ’s ochtends voor schooltijd worden
afgesloten. Dat betekent dat ouders die hun kind met de auto naar school
brengen, die ochtend niet kunnen parkeren op en langs de Hassinkborgh.
Kom dus ook op 5 december lopend of op de fiets naar school, om
parkeeroverlast in de wijk zoveel mogelijk te voorkomen!

Allergieën
Tijdens activiteiten waarbij kinderen op school een traktatie krijgen, houden wij rekening met
allergieën die een kind kan hebben, als de ouders dit bij ons hebben doorgegeven. Af en toe krijgen
we bij het uitdelen van een kind te horen, dat het geen aparte traktatie meer hoeft, omdat de
allergie verdwenen is. Wij houden ons echter aan de informatie zoals deze bij ons op dat moment
bekend is. Verandert er dus iets in de mate van allergie of is de allergie verdwenen, dan willen we
jullie vragen om dit ook op school aan de mentor door te geven. We kunnen dan een teleurstelling bij
jullie kind voorkomen.

AH Spaaractie ‘Samen sparen voor de buurt’
Fantastisch! In totaal zijn er 87.134 airmiles voor onze school gespaard. Dank jullie wel voor jullie
hulp! We hebben zo een heleboel speelmaterialen bij elkaar gespaard.
We houden jullie op de hoogte wanneer we het pakket met de buitenspeelmaterialen krijgen.

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
De data voor de vakanties in het schooljaar 2019-2020 zijn definitief vastgesteld, na instemming van
alle medezeggenschapsraden van de scholen in Haaksbergen. Hieronder het rooster, dat ook op onze
website terug te vinden is op de pagina Schoolkalender.
Herfstvakantie:
19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie:
21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie:
22 februari t/m 1 maart 2020
Pasen:
13 april 2020
Meivakantie (incl. Koningsdag): 25 april t/m 3 mei 2020
Hemelvaartsdag + vrijdag:
21 en 22 mei 2020
Pinksteren:
1 juni 2020
Zomervakantie:
11 juli t/m 23 augustus 2020

Website
Bij de berichten is geplaatst:
Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
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

