Nieuwsbrief 22 februari 2019

Welkom
Cas Hofmeijer en Ralf de Haan worden binnenkort 4 jaar oud en gaan beginnen op onze school. Wij
heten beide jongens en hun ouders van harte welkom op onze school en wensen hen een heel
plezierige schooltijd!
Afscheid
Gisteren hebben we van een aantal leerlingen van onze school afscheid genomen. Gijs en Cas Gesing
gaan verhuizen naar Bentelo en zullen na de voorjaarsvakantie daar naar school gaan.
Max Hammer gaat na de vakantie naar de Da Vinci school in Borculo en Florian Sak zal dan naar de
St. Bonifatiusschool gaan.
Wij wensen deze jongens een heel goede start en heel veel leerplezier op hun nieuwe school!

Luizenmoeders/vaders gezocht!
Omdat er een aantal hulpouders gestopt is, zijn wij wederom op zoek naar
ouders die willen helpen bij de hoofdluiscontroles. Elke woensdag na een
vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Bij voldoende
bezetting is dat in een kwartiertje klaar.
Wie wil ons helpen, zodat we er samen voor blijven zorgen dat de school zoveel mogelijk
hoofdluisvrij blijft? Meld je aan via een mailtje naar: or@bs-loshoes.nl

Alaaf, alaaf, alaaf,
Op maandagmiddag 4 maart vieren we Carnaval op Los Hoes!
Kom je dan ook gezellig verkleed naar school om dit feestje met ons mee te vieren?

We maken er een gezellige middag van met leuke activiteiten!
Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd.
Je mag serpentines meenemen, maar geen confetti of spuitserpentine.
Kinderen die naar de TSO gaan, mogen ook ’s morgens al verkleed komen.
Wij hebben er zin in, jullie hopelijk ook!
Groetjes de Carnavalscommissie

Uitnodiging ontwikkelingsgesprekken
In de week na de voorjaarsvakantie ontvangen jullie de uitnodiging voor de ontwikkelingsgesprekken
op 12 en 13 maart.

Website Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
25-02 t/m 01-03
Voorjaarsvakantie
04-03
Carnaval
05-03
Kinderraad
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!
20-03
Open Dag Kindcentrum Los Hoes
26-03
Studiedag: kinderen vrij.
01-04
Uiterste datum aanmelding nieuwe leerlingen
02-04
OR
03-04
Voetbaltoernooi groepen 7 en 8
03-04
MR
05-04
Sleep-inn groepen 7
10-04
Handbaltoernooi groepen 7 en 8
12-04
Koningsspelen

