Nieuwsbrief 8 maart 2019
Ontwikkelingsgesprekken
Vandaag hebben de kinderen de briefjes met het tijdstip voor het ontwikkelingsgesprek
meegekregen. We hebben toch nog veel verzoeken voor bepaalde tijdstippen gekregen, hoewel we
hebben aangegeven dat het voor ons onmogelijk is om daar rekening mee te houden. Dat is dus ook
niet gedaan.
Tijdens het ontwikkelingsgesprek krijgen jullie ook een uitdraai van het Cito Leerlingvolgsysteem
mee. In de bijlage bij deze nieuwsbrief geven we een uitleg over deze toetsen en het interpreteren
van de resultaten. Deze informatie is ook na te lezen op onze website bij het onderdeel
‘Schoolinformatie op alfabet’.

Openstelling leerlijnen Kiezen Delen Maken
Aan het begin van deze avond worden de leerlijnen Kiezen, Delen, Maken voor de ouders
opengesteld. Hierin kunnen jullie de ontwikkeling van jullie kind(eren) volgen op deze 3 essenties.
Het webadres is: https://leerlijnen.bs-loshoes.nl
Inlognaam: één van de mailadressen waarop jullie de nieuwsbrief ontvangen.
Wachtwoord: Je eigen wachtwoord. Ben je dat vergeten dan kun je een nieuw wachtwoord
aanvragen.

Er is per gezin één mailadres beschikbaar als inlognaam; bij gescheiden ouders kunnen beide ouders
met het mailadres waarop ze deze nieuwsbrief ontvangen, inloggen. Ouders die voor het eerst een
kind op school hebben, ontvangen vanmiddag een mail. Het mailadres waarop ze deze mail
ontvangen is het mailadres dat ze als gebruikersnaam moeten invoeren. Met deze mail kunnen ze

een eigen wachtwoord instellen. Voor kinderen die nog geen startgesprek met de mentor hebben
gehad, zijn de leerlijnen nog niet ingevuld. Deze ouders hebben komende week het startgesprek.
Zijn er vragen of lukt het inloggen niet, mail dan even.
In de ontwikkelingsgesprekken van komende week zullen de leerlijnen slechts kort worden
besproken, omdat jullie ze vooraf al hebben kunnen inzien.

Hoofdluiscontrole
Bij de controle van afgelopen woensdag, op de landelijke luizendag, waren we
hoofdluisvrij! Dank aan alle hulpouders die elke controle weer klaarstaan om
alle kinderen te controleren.
Carnaval
Het carnavalsfeest was heel geslaagd. Iedereen was prachtig verkleed. Er is gedanst, geknutseld,
gespeeld en verschillende polonaises gingen er door de school. Kortom, een heel gezellige middag
waarin veel plezier is gemaakt. Commissieleden, bedankt voor jullie inzet!

Staking
Vrijdag 15 maart is de school gesloten vanwege de
landelijke stakingsdag in het onderwijs. Een aantal collega’s
zal die dag afreizen naar het Malieveld in Den Haag om hun
proteststem te laten horen. Andere collega’s willen
proberen om collega’s in de zorg te ondersteunen door als
vrijwilliger te gaan helpen in een verzorgingstehuis.

Vanuit de OB
We zijn op zoek naar veilige, oude klokken waarmee de kinderen uit de onderbouw kunnen
experimenteren. Bv. oude horloges, wekkers, huishoudelijke klokken, klokken die kinderen wel eens
op de slaapkamer hebben hangen, enz.
Zouden jullie deze in willen leveren in het Taalpaleis? Heel hartelijk bedankt!

Vanuit de MB
Thema ‘Waardevol, Waardeloos’
In week 11 beginnen wij met het thema ‘Waardevol, Waardeloos’. Dit
is een project over de waarde van historische voorwerpen. We zullen
deze periode bezig zijn met alles wat te maken heeft met vroeger en
nu. Daarbij kun je denken aan verschillende aspecten uit de
geschiedenis. Wij zullen het o.a. hebben over gebruiksvoorwerpen
die vroeger werden gebruikt op school en thuis.
We zouden het leuk vinden als de kinderen met spullen komen die
waardevol voor hen zijn, maar eventueel waardeloos voor een ander zouden kunnen zijn (bv. een
steen, foto, poëziealbum), zodat wij deze voorwerpen tentoon kunnen stellen. Tevens geven wij
lessen over dit thema waarbij kinderen werkstukken kunnen maken die vervolgens tentoon worden
gesteld. Het thema duurt tot en met week 14. In die week, zal op donderdag 4 april een
tentoonstelling plaatsvinden. Het zou leuk zijn dat er dan veel ouders, opa’s en oma’s naar onze
tentoonstelling komen kijken. Hierover volgt nog verdere informatie.

Vanuit de BB
In de bovenbouw heeft een aantal kinderen meegedaan met de
Beverwedstrijd. Kinderen maken in deze wedstrijd kennis met
allerlei opdrachten over informatica, algoritmen, structuren,
informatieverwerking, logica, puzzels en toepassingen.
Als ze veel punten hebben gescoord worden ze uitgenodigd voor
een landelijke finale. Afgelopen zaterdag vond deze landelijke
finale van de Beverwedstrijd plaats in Utrecht.
Van onze school werd Vera uitgenodigd en ze heeft in de finale
een mooie 18e plek gehaald.
Goed gedaan Vera!

Website Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst.
Bij de fotoalbums zijn het album van de Los Hoesshow en het album van Carnaval geplaatst.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
12-03 en 13-03
Ontwikkelingsgesprekken gr. 1 t/m 7

15-03
20-03
26-03
01-04
02-04
03-04
03-04
05-04
10-04
12-04
16-04 en 17-04
19-04
22-04 t/m 03-05

Onderwijsstaking: de school is gesloten!
Open Dag Kindcentrum Los Hoes
Studiedag: kinderen vrij.
Uiterste datum aanmelding nieuwe leerlingen
OR
Voetbaltoernooi groepen 7 en 8
MR
Sleep-inn groepen 7
Handbaltoernooi groepen 7 en 8
Koningsspelen
Eindtoets groep 8
Paasactiviteit
Meivakantie

