Nieuwsbrief 21 juni 2019
Welkom
Nova Zijlman wordt binnenkort 4 jaar oud en gaat nog net voor de zomervakantie starten. Wij heten
haar van harte welkom en wensen haar en haar ouders een hele plezierige schooltijd op Los Hoes.
Volgende week gaan we afscheid nemen van Charlotte (groep 7) en Julian Nederstigt (groep 6). Zij
gaan verhuizen naar Volendam en daar vanaf 1 juli naar school. Wij wensen Charlotte, Julian en de
beide ouders heel veel succes met de verhuizing en heel veel geluk op hun nieuwe plek!

Project verrijkingsgroepen
Beste ouders,
Wij willen jullie informeren over de markt. Er zijn al verschillende groepjes bezig
met de activiteiten te organiseren voor de markt. En er zijn twee sponsors
geregeld. Plus en Menotti.
We hopen dat u komt. Het is van 13.30-14.30 en aansluitend de Los Hoes show
open air.
p.s. We zijn al blij met al het speelgoed dat is ingeleverd. Meer speelgoed is
altijd welkom om te verkopen op de markt.
Met vriendelijke groet,
De verrijkingsgroep

Afscheidsavond groep 8: koelkast gezocht!
Voor de afscheidsavond van groep 8 op donderdag 11 juli a.s. zijn wij op zoek naar een koelkast.
Wie heeft er voor ons één te leen, zodat we die avond voldoende plek hebben om alle spullen te
koelen? Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Natalie Bergsma, mentor
groep 8, via n.bergsma@bs-loshoes.nl .

Studiedag vrijdag 28 juni
Vrijdag hebben we een studiedag waarin de leerkrachten de didactische en pedagogische
groepsplannen van deze laatste periode evalueren en alvast plannen gaan ontwikkelen voor het
nieuwe schooljaar. De kinderen zijn deze dag vrij.

Studiedagen schooljaar 2019-2020
In de laatste MR-vergadering van dit jaar zijn de studiedagen voor het nieuwe schooljaar vastgesteld.
Tijdens deze studiedagen zetten wij in op professionalisering als team. Zo werken wij voortdurend
aan de kwaliteitsontwikkeling van ons onderwijs. De studiedagen zullen zijn op:
Vrijdag 20 september 2019
Maandag 4 november 2019
Donderdag 30 januari 2020
Vrijdag 21 februari 2020
Dinsdag 24 maart 2020
Woensdag 22 april 2020
Woensdag 24 juni 2020

Portfolio
A.s. donderdag krijgen de kinderen hun portfoliomap mee naar huis. Willen jullie je kind(eren)
daarvoor een tas meegeven? Ook de uitnodiging voor de ontwikkelingsgesprekken wordt dan
meegegeven. Vrijdag 28 juni zullen in het begin van de avond de leerlijnen Kiezen, Delen, Maken
worden opengesteld, zodat jullie deze ook met je kind kunnen bekijken voorafgaand aan de
gesprekken. In de nieuwsbrief van volgende week zal een korte toelichting staan hoe je in de
webapplicatie van de leerlijnen inlogt.

Vanuit de MB
Voor de middenbouw zoeken wij per mentorgroep 3 ouders die ons
willen helpen met het schoonmaken van de kluisjes, kasten en
materialen in de middenbouw op donderdagochtend 11 juli en
vrijdagochtend 12 juli. De tijd is vrij in te vullen.
Bij elke mentorgroep hangt een intekenlijst. Willen jullie zelf een
emmer meenemen? Schoonmaakdoeken en schoonmaakmiddel is
aanwezig. Alvast heel erg bedankt!

Vanuit de BB
Schoolschaaktoernooi
Los Hoes team 2 heeft afgelopen woensdag de 3e prijs gewonnen bij het schoolschaaktoernooi.
Mateo, Hugo, Ella en Nele , van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!

Website
Bij de berichten is geplaatst:
• Een bericht van Ravizza typecursus

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
25-06
OR
27-06
Portfolio mee naar huis
28-06
Studiedag: kinderen vrij

02-07
03-07
04-07
11-07
11-07
12-07

Kinderraad
Ontwikkelingsgesprekken
Ontwikkelingsgesprekken
Los Hoesshow Open Air (14.30 uur)
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag; 11.00 uur uitzwaaien groep 8

