Nieuwsbrief 22 maart 2019
Parkeren
Vanuit Aveleijn aan de Lavendel wordt aangegeven dat er weer meer voor
hun deur geparkeerd wordt door ouders/opa’s/oma’s van onze school.
Dat is heel lastig voor hen, omdat de taxi daar dan niet meer kan
parkeren. Cliënten, die slecht ter been zijn, moeten voor de deur kunnen
instappen. Ondanks de briefjes die Aveleijn heeft opgehangen, wordt er
toch geparkeerd.
Ook de parkeerplaats van Aveleijn wordt veel gebruikt; dit leidt soms tot
onveilige situaties voor cliënten die daar lopen en op de fiets naar hun
werk gaan. Bovendien kunnen de eigen medewerkers daardoor soms geen parkeerplek vinden.
Zouden jullie hier a.u.b. weer rekening mee willen houden?
Graag ook ervoor zorgen, dat de kinderen die lopend vanuit de wijk komen, veilig kunnen
oversteken. Dus niet vlakbij de oversteek parkeren.
Omdat het mooie weer er weer aan komt, is het wellicht een mooi moment om weer zoveel mogelijk
lopend of op de fiets naar school te komen. Zo kunnen de kinderen zelf ook veel meer ervaringen
opdoen in het verkeer, als op de achterbank in de auto.

Studiedag 26 maart 2019
Dinsdag hebben de leerkrachten een studiedag. We hebben een tussentijdse evaluatie van ons
jaarplan; bespreken de trendanalyse van de gemaakte toetsen in het leerlingvolgsysteem en gaan
aan de slag met het ontwikkelen van het schoolplan voor de komende vier schooljaren.
De kinderen zijn deze dag vrij.

Bezoek RvT
De heren Leon Leeters en Emile Muhlradt zijn vanuit de Raad van Toezicht afgelopen dinsdag op onze
school geweest. Zij hebben gesproken met leerlingen, ouders, team en directie. Onderwerpen waren
onder meer de schoolontwikkeling; de school in relatie tot Stichting Keender en de Raad van
Toezicht; werkdruk en passend onderwijs.
Aan het eind van de middag benoemden ze dat ze erg onder de indruk waren van de openheid
waarmee iedereen deze middag met hen in gesprek ging. Deze openheid, die zo in het concept van
onze school is verweven, kwam in alle gesprekken tot uitdrukking. Ze gaven ook een groot
compliment aan de kinderen, die heel duidelijk hun ervaringen en meningen konden verwoorden en
onderbouwen. Een heel mooi compliment!

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zullen dit jaar de Koningsspelen zijn.
Hiervoor zijn wij op zoek naar hulpouders, die willen helpen
bij een activiteit of zelf een sportieve workshop willen
geven. Aanmelden kan bij Merlinde, mentor in groep 5, via
m.tenheggeler@bs-loshoes.nl . Wil je daarbij aangeven of je
wilt helpen in de onder-, midden- of bovenbouw?
Wij hopen op veel aanmeldingen!

Vanuit de BB
Landelijke opschoondag
De kinderen van de groepen 6 hebben vanochtend een heleboel
zwerfvuil in de wijk verzameld. Via een ouder van onze school is er
vanuit Twente Milieu een aanhanger geregeld, met daarin een heleboel prikstokken en vuilniszakken,
waarmee het vuil kon worden opgehaald. Dank voor alle hulp; van deze ouder, maar ook van de
ouders die een groepje begeleid hebben!

Website
Er zijn twee berichten geplaatst:
 Een workshop Science over Gezonde voeding voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8;
 Een workshop Technology over Elektriciteit voor leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5.
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