Nieuwsbrief 24 mei 2019
Vanwege Hemelvaart zal de volgende nieuwsbrief verschijnen op 7 juni.
Personele ontwikkelingen
Deze week hebben we afscheid genomen van Patricia Döbber. Zij heeft Esther vervangen tijdens haar
zwangerschapsverlof. Vanaf aanstaande maandag zal Esther weer zelf werkzaam zijn in haar
mentorgroep. Wij zijn blij dat Esther terug is en wensen haar weer veel werkplezier!

Dia-Eindtoets
Vanuit de media hebben jullie waarschijnlijk deze week de perikelen rondom de toetsadviezen van
de Dia-Eindtoets vernomen. Bij een aantal leerlingen is het toetsadvies (advies voor voortgezet
onderwijs op basis van deze eindtoets) te hoog en in enkele gevallen te laag geweest. Met de DiaEindtoets zelf is echter niets mis. De Expertgroep Toetsen PO, aangesteld door het ministerie van
OCW, heeft gerekend met onjuiste waardes, waardoor de toetsresultaten zijn vertaald naar onjuiste
toetsadviezen. Dit is geheel buiten de schuld van de school of de toetsaanbieder om.
Ook voor onze school is een aantal toetsadviezen bijgesteld. We hebben daar als school zorgvuldig
naar gekeken en hebben kunnen concluderen dat onze definitieve schooladviezen niet aangepast
hoeven te worden. Voor de kinderen in groep 8 heeft een gewijzigd toetsadvies dus geen gevolgen
voor ons schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Kamp groep 8
De kinderen van groep 8 en hun begeleiders arriveren om 16.00 uur weer op school. Ze hebben
genoten van een heel gezellig, sportief kamp. Het weer heeft natuurlijk ook ontzettend goed
meegewerkt. De sfeer was enorm goed. Daar hebben we gisteravond met een grote groep collega’s
van mogen meegenieten. Na drie heel intensieve dagen, heel wat fietskilometers en weinig slaap,
zullen ze vast heel veel te vertellen hebben, maar ook wel heel moe zijn!

Vanuit de OR
Avondvierdaagse
Er lopen dit jaar 394 lopers mee. Die willen wij graag voorzien van drinken
en iets lekkers. Met de 7 ouders die zich tot nu toe hebben aangemeld, gaat
dat niet lukken. Wellicht hebben jullie de oproep in de vorige nieuwsbrief gemist? Bij te weinig hulp
moeten we helaas een post laten vervallen.
Wij zijn dus dringend op zoek naar hulpouders.

Voor de maandag zoeken we nog iemand voor de 10 km en op dinsdag voor de 5 en 10 km. Op
vrijdag zoeken we nog veel mensen voor de 3 km en de 5/10 km, omdat dan ook de medailles
moeten worden uitgedeeld. Aanmelden kan nog via: http://a4hulpouder.bs-loshoes.nl .
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie aanvullende informatie over de avondvierdaagse.

VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede
selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje
van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. Je hoeft hiervoor
geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De
VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

Verzoek sluiten buitendeuren
Vanwege de klimaatbeheersing in ons schoolgebouw is het van belang dat de buitendeuren zoveel
mogelijk gesloten zijn. Mogen we jullie daarom vragen om na het verlaten van onze school de
buitendeur van het trappenhuis te sluiten? Alvast bedankt voor jullie hulp!

Vanuit de OB
Folders
Jullie weten dat ons thema gaat over voeding. Kinderen vinden het erg leuk om samen met jullie als
(groot)ouders een gezonde kookworkshop te doen. Er is nog plek om je in te schrijven. Alvast
bedankt!
Wist je dat je gratis folders van het voedingscentrum van onze thematafel ‘Weet Wat Ik Eet’ kunt
meenemen? Loop er eens samen met je kind langs. Je kind kan al veel over voeding vertellen!
We hebben voor jullie folders over:
• De schijf van vijf. Hoe ziet het ook alweer precies; welke balans zou er moeten zijn in onze
voeding? Wil je meer helderheid hierover, pak dan deze folder.
• Het etiket. Wat staat er eigenlijk allemaal op een etiket? En wat moet ik met de informatie?
Hoe lees ik het etiket snel? In deze folder lees je het helder en vlot!
• Vezels. Zitten er meer vezels in een boterham of in een sinaasappel? Weet je het ook niet
zeker, neem dan deze folder mee!
• Vetten. Hoe gezond en ongezond zijn ze, wat zijn de verschillen, heb ik ze elke dag nodig?
Vraag je je dit ook wel eens af, pak dan deze folder.

•

ADH. Wat? Algemene Dagelijkse Hoeveelheid voor kinderen van 1-18 jaar. Hoeveel groente
of stukken fruit of andere voedingsmiddelen heeft je kind eigenlijk nodig om gezond op te
groeien? Je leest het in deze folder.
Je mag van elke folder een exemplaar meenemen. We hebben er genoeg!
Schoonmaak
Woensdag 19 juni is weer de grote schoonmaak in de onderbouw. Dit jaar willen wij het iets anders
organiseren dan de afgelopen jaren. Wij gaan nu in twee groepen werken. Dat betekent dat jullie je
kunnen inschrijven voor de ochtend of de avond. Je kunt zelf bepalen hoe lang je wilt/kunt helpen.
Nemen jullie zelf een emmer en een doekje mee? Het is de bedoeling dat we alle (speel)materialen
en het meubilair goed schoonmaken.
De intekenlijst komt in de hal op het whiteboard te hangen. Voor vragen kunnen jullie terecht bij
Alice.

Bedrijfsbezoek groepen 5
De groepen 5 hebben deze week een bezoek gebracht aan
Lienesch, een bedrijf dat gevestigd is op Stepelo en decoratieve
en functionele stoffen voor binnenzonwering en raamdecoratie
ontwikkeld. De kinderen hebben eerst een presentatie op
school gehad en zijn afgelopen week door het bedrijf
rondgeleid. Ze hebben de opdracht gekregen na te denken over
hoe de reststoffen, die overblijven na het produceren van de
gordijnen, functioneel gebruikt kunnen worden. We zijn
benieuwd wat de kinderen gaan bedenken.
We willen de medewerkers van Lienesch graag hartelijk
bedanken voor de mogelijkheid om onze groepen te
ontvangen.
Mochten jullie ook bedrijven weten die leerlingen van onze
school willen ontvangen voor een bedrijfsbezoek, dan horen wij
dat graag.

Website
Bij de berichten is geplaatst:
• Een bericht over een kleurwedstrijd van de Pinksterfeesten in Beckum;
• Een bericht van Gulden Loon over de geslaagden van de typecursus van dit schooljaar en het
cursusaanbod voor het nieuwe schooljaar;
• Een bericht van de Kleuterkerk over een viering op Eerste Pinksterdag.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
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Vrij i.v.m. Hemelvaart
03-06 t/m 07-06
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04-06
Kinderraad
10-06
Tweede Pinksterdag: vrij
19-06
Schoonmaak Onderbouw
19-06
MR
25-06
OR

27-06
28-06
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Studiedag: kinderen vrij

