Nieuwsbrief 11 januari 2019
Welkom
Florent Saksens, William Kleine, Silke van Ekeren, Jayander Put en Emma van der Werf zijn net 4 jaar
oud geworden of worden dat de komende week. Wij heten deze kinderen en hun ouders van harte
welkom op Los Hoes en wensen hen een hele plezierige schooltijd!

Vanuit de OR
Hoofdluiscontrole
We zijn luizenvrij bleek afgelopen woensdag bij de controle. Dat is heel fijn!
Blijven jullie je kind(eren) regelmatig controleren? Mocht je kind luizen hebben, dan graag direct ook
even doorgeven op school, zodat we een extra controle kunnen doen om verspreiding zoveel
mogelijk voor te zijn.

Parkeren Hassinkborgh
Omdat er nog regelmatig op de Hassinkborgh langs het schoolplein en
vlakbij het zebrapad wordt geparkeerd, heeft de Kinderraad verkeersborden
gemaakt voor aan de heg. Het vriendelijke, maar zeer dringende verzoek van
de kinderen is om niet op dit stuk van de Hassinkborgh te parkeren, zodat er
veilig kan worden overgestoken en iedereen op een veilige manier de school
kan bereiken.

Fietsenstalling
Met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 is gesproken over het stallen van de fietsen. Wij (team en
Kinderraad) constateerden dat er steeds meer kinderen zijn die hun fiets buiten de stalling op het
plein bij de duikelstangen of op de stoep parkeren.
De kinderen zetten hun fiets netjes recht in de stalling van hun bouw. Is daar geen plek meer dan
mag de fiets in de stalling van een andere bouw worden gezet. Pas wanneer de hele fietsenstalling
vol is, wordt er buiten het plein op de stoep bij het pictogram van de fiets geparkeerd. Uit onze
ervaring blijkt, dat er bij de onderbouw altijd nog voldoende plek is om de fiets neer te zetten.
De komende periode zullen we hier ook op toezien en kinderen hier op aanspreken.

Vanuit de OB
Voor het nieuwe thema “Sterren en planeten” zijn we op zoek naar schoenendozen. Deze kunnen bij
de mentoren in de onderbouw worden ingeleverd. Alvast bedankt!

Vanuit de BB
Voorstelling
Op maandag 21 januari gaan de beide groepen 7 naar de Kappen om de voorstelling “De zaak
Vlaskamp” te bekijken. Wij fietsen om 12.50 uur van school weg (op tijd op school aanwezig zijn is
dus belangrijk!). De voorstelling zal ongeveer 50 minuten duren, dus we zijn ruim voor 15.15 uur
terug. We zoeken hiervoor twee ouders die met ons mee willen fietsen. Aanmelden kan bij Madelon,
Ilona of Nicôle.
We willen jullie vragen de kinderen te helpen herinneren dat ze deze dag de fiets bij zich moeten
hebben.
Basketbaltoernooi groepen 7 en 8
Zoals eerder gemeld hebben de groepen 7 en 8 maandag 28 januari een
basketbaltoernooi. De teams van groep 7 spelen de wedstrijden in
sporthal De Els. De teams van groep 8 spelen de wedstrijden in sporthal
De Bouwmeester.
Voor beide groepen starten de eerste wedstrijden om 12.30 uur. We
vertrekken om 12.00 uur vanaf school. Om 11.45 uur wordt er
gezamenlijk gegeten in de groep. We willen jullie vragen om daarvoor
een lunchpakketje mee te geven en te denken aan de gymspullen en de
fiets. De kinderen krijgen een sportshirt van school.
Het toernooi duurt de hele middag. De OR zorgt voor één keer drinken en een traktatie. De kinderen
mogen zelf evt. een bidon of flesje water meenemen. Fruit of koek mag, maar dit mag niet in de
sporthallen genuttigd worden. De kinderen mogen in de kantine niet wat kopen. We raden jullie aan
om waardevolle spullen thuis te laten.
De groepen 8 hebben 9 coaches (vader/moeder/ oudere broer of zus/ opa/ oma) nog voor deze
middag en de groepen 7 hebben er 10 nodig. Je kunt je opgeven bij de mentoren.
Daarnaast hopen we natuurlijk op veel supporters en een gezellig en sportief toernooi.
De shirts mogen vies weer ingeleverd worden op school, zodat deze gezamenlijk gewassen kunnen
worden. We zoeken hiervoor per mentorgroep één ouder die deze was wil verzorgen. Ook hiervoor
kun je je aanmelden bij de mentor.

Gevonden
Op het plein is deze week een huissleutel met sleutelhanger gevonden. Wie deze sleutel mist, kan
deze bij Martine ophalen.

Website
Bij de berichten is geplaatst:
 Een flyer over een techniekmiddag in het Oyfo museum in Hengelo

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
16-01
MR
28-01
Basketbaltoernooi groepen 7 en 8
31-01
Audit
05-02
Kinderraad
12-02
OR
19-02 en 20-02
Definitieve adviesgesprekken groep 8
20-02
MR
22-02
Studiedag: kinderen vrij.
25-02 t/m 01-03
Voorjaarsvakantie
04-03
Carnaval
06-03
Hoofdluiscontrole
08-03
Portfolio mee naar huis
12-03 en 13-03
Ontwikkelingsgesprekken gr. 1 t/m 7

