Nieuwsbrief 1 februari 2019
Welkom
In de komende weken gaat er weer een aantal nieuwe kinderen beginnen op onze school. Wij heten
Daphne Mink, Rosalie Horvath, Ties Cameron, Olivier Sak, Milas Katier, Merle Brongers, Meint Horck
en Joes Jansen en hun ouders van harte welkom en wensen hen een hele fijne tijd op Los Hoes!

Audit
Gisteren heeft het auditteam onze school bezocht. Wij hebben mooie complimenten mogen
ontvangen over ons onderwijs. Als sterke punten (waarin wij een voorbeeld voor andere scholen
kunnen zijn) werden o.a. genoemd het brede onderwijsaanbod (met o.a. Kansrijke Taal en de diverse
workshops tijdens WO-tijd), het sterke pedagogische klimaat, het vervolgsucces van onze leerlingen
in het voortgezet onderwijs, de kwaliteitszorg en de enorme passie en ambitie van een heel
betrokken team. Als aanbevelingen gaf het auditteam aan, dat we ons nog verder zouden kunnen
ontwikkelen in het differentiëren binnen instructies en de resultaten op de Eindtoets. Hiervan zijn we
ons bewust en ook al hard mee aan het werk. Kortom, een heel mooi resultaat waar we trots op zijn!

Bezoek wethouder Onderwijs
Maandagochtend 11 februari komt de wethouder van Onderwijs, Arja ten Thije, onze school
bezoeken voor een kennismaking.

Vanuit de OB
Nationale Voorleesdagen
Vanochtend heeft Aimée, brandweervrouw, in de
onderbouw voorgelezen. Ze heeft ook veel verteld over de
brandweer en had allerlei materialen (pak, helm, enz.) bij
zich. De kleuters hebben genoten, ook al was het voor
sommigen ook best spannend. We hebben heel wat rode
wangen gezien!

Knutselmaterialen
In de afgelopen weken hebben wij heel veel knutselmaterialen mogen ontvangen. Bedankt daarvoor!
Voorlopig hebben wij voldoende materialen op voorraad. Wanneer wij weer materialen nodig
hebben, zullen wij in deze nieuwsbrief een nieuwe oproep plaatsen.

Vanuit de BB
De groepen 7 en 8 hebben afgelopen maandag mooie basketbalwedstrijden gespeeld. We zijn trots
op de sportiviteit en het plezier dat de kinderen uitstraalden tijdens het toernooi. Voor één team van
groep 8 was het erg zuur, dat zij door een foute beslissing van de toernooileiding niet doorgingen na
de halve finale. Een groot compliment voor hoe de kinderen daar vervolgens mee omgingen. Maar
ook voor de toernooileiding, die de volgende ochtend nog even langskwam in groep 8 om excuses
aan te bieden en een troostbeker.

Gevonden fietssleutels
Er worden regelmatig fietssleutels gevonden, die niet meer worden opgehaald. Fietssleutels worden
altijd eerst bij Martine gebracht. Wanneer zij na een aantal dagen niet zijn opgehaald, gaan ze in een
verzamelbakje in de kast van Henri. Mocht je nog een sleutel missen, kom dan even kijken.

Website
Bij de berichten is geplaatst:
 Een flyer over de woemi-activiteiten in het Kulturhus in de maand februari;
 Advieslijst Matilda van de bibliotheek met adviezen voor goede kinderboeken
Op de website is het fotoalbum van Kerst in de MB geplaatst.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
05-02
Kinderraad
11-02
Bezoek wethouder Onderwijs
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
15-03
Onderwijsstaking: de school is gesloten!

