Nieuwsbrief 14 maart 2019
Welkom
Volgende maand worden Zoë Derksen, Joeri Vossebeld, Lasse Stegeman en Jodi Huurnink 4 jaar oud.
Zij zullen de komende weken gaan instromen. Wij heten deze kinderen en hun ouders van harte
welkom op onze school en wensen hen een hele plezierige tijd op Los Hoes!

Bezoek RvT
Dinsdagmiddag 19 maart zullen twee leden van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Keender
onze school bezoeken. Zij zullen in gesprek gaan met een aantal ouders, een aantal leerlingen, met
het team en de directie.
De RvT bezoekt sinds 2016 elk jaar een aantal scholen van Keender. Op deze wijze wil de RvT zich
breder en persoonlijker laten informeren over de ervaringen van leerlingen, medewerkers en ouders
op de diverse scholen binnen Keender.

Vanuit de MB
Voor het thema ‘Waardevol of waardeloos’ zoeken wij kosteloos materiaal voor onder andere de
muziekworkshop. Denk hierbij aan flessen, (plastic) bakjes en karton. Deze materialen kunnen
worden ingeleverd bij Boraya in het gele paleis in de MB of op kantoor.

Vanuit de BB
Voor workshops timmeren zijn wij op zoek naar resthout. Ook zijn wij benieuwd of er vaders,
moeders, opa’s of oma’s kunnen helpen bij deze workshops op maandag 25 maart, 1 april en/of 8
april. Voor het resthout of voor meer info of opgave mag je contact opnemen met Moniek via
m.breukers@bs-loshoes.nl .
Landelijke opschoondag
In het kader van de Landelijke Opschoondag gaan de kinderen van de
groepen 6 vrijdagochtend 22 maart het zwerfafval in de omgeving
van onze school opruimen. Samen met ouders zullen zij in groepjes
door de wijk gaan en het zwerfafval verzamelen en opruimen.

Website Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
20-03
Open Dag Kindcentrum Los Hoes
22-03
Landelijke Opschoondag groepen 6
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
16-04 en 17-04
Eindtoets groep 8
19-04
Paasactiviteit
22-04 t/m 03-05
Meivakantie

