Nieuwsbrief 5 juli 2019

Jesse is geboren!
Onze collega Moniek Breukers, mentor van groep 8b, en haar partner Johan
zijn de trotse ouders geworden van een gezonde zoon.
Jesse is gisterochtend geboren. Jesse en de beide ouders maken het goed.
Wij feliciteren Moniek en Johan van harte met de geboorte van hun zoon en
wensen hen een heel gelukkige toekomst als gezin!

Afscheid
Volgende week nemen we afscheid van Ellen en Paméla. Ellen heeft het hele jaar op maandag en
dinsdag in de onderbouw gewerkt als vervanger voor Pauliene. Paméla heeft als onderwijsassistent
op de maandag met name in de middenbouw veel ondersteuning geboden aan kinderen die extra
aandacht nodig hadden. Paméla werkt daarnaast ook op basisschool de Holthuizen en kon daar een
urenuitbreiding krijgen. Vandaar dat we haar het komende schooljaar niet meer zullen terugzien.
Wij bedanken Ellen en Paméla van harte voor hun inzet en betrokkenheid en zullen ze komende
week met de kinderen en collega’s nog even in het zonnetje zetten.
In de afgelopen weken hebben we ook afscheid van onze stagiaires genomen. Wij willen hen
bedanken voor hun inzet voor onze school en hopen dat zij veel geleerd hebben.
Zoals al eerder aangekondigd zal onze collega Ans ten Have ook afscheid nemen. Zij mag gaan
genieten van haar welverdiende pensioen. Dinsdagmiddag heeft Ans voor alle kinderen een leuke
verrassing georganiseerd. Om Ans te bedanken voor alles wat ze voor kinderen, ouders en collega’s
betekend heeft, zal de Los Hoesshow Open Air in het teken staan van ‘de natuur’. Zij zal dan namens
school ook een cadeau overhandigd krijgen. Vrijdagmiddag nemen we met alle collega’s afscheid bij
haar thuis.

Vanuit de OR
Ramen lappen
Op zaterdagmorgen 24 augustus gaan we de ramen op school weer lappen.
Door met ouders de ramen te lappen, hoeft school hiervoor geen
schoonmaakbedrijf in te schakelen. De oudervereniging ontvangt van school een bijdrage in de kas

als vergoeding voor het schoonmaken. Hiervan kunnen wij weer activiteiten voor de kinderen
organiseren. We hopen op een grote deelname, zodat de klus snel geklaard is. We beginnen om 9.30
uur. De ervaring van voorgaande jaren is, dat we meestal rond 11.00 uur klaar zijn. Aanmelden is
mogelijk via http://ramenlappen.bs-loshoes.nl .

Bedankt!
Vanochtend was de laatste workshop koken van dit jaar voor
kinderen uit de bovenbouw. Ze hebben een heerlijke high tea
gemaakt en vervolgens opgesmikkeld met dank aan de
kookouders.
In het afgelopen schooljaar hebben heel veel ouders, opa’s en
oma’s ons weer geholpen bij verschillende activiteiten. Er werd
gekookt, geholpen met lezen of rekenen, een workshop gegeven,
gereden bij excursies, geholpen bij sporttoernooien, het ramen
lappen en nog veel, heel veel meer.
Dankzij jullie hulp hebben de kinderen van al die activiteiten
genoten! Hartelijk bedankt daarvoor!

Los Hoesshow Open Air
A.s. donderdagmiddag om 14.30 uur is de Los Hoesshow Open Air op het grote grasveld aan de
Hassinkborgh. Alle groepen treden dan op en ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn
van harte welkom om te komen kijken.
Voorafgaand aan de Los Hoesshow is de markt die georganiseerd wordt door de verrijkingsgroep. Wil
je met je kind de markt bezoeken, dan kun je je kind vanaf 13.30 uur ophalen uit de mentorgroep.
Kinderen die niet door een ouder worden opgehaald, zullen met hun mentor een bezoekje aan de
markt brengen.

Markt verrijkingsgroep
Hallo ouders,
Dit is de laatste nieuwsbrief over de markt voor de taaislijmziekte.
We hebben een plattegrond gemaakt en er zijn activiteiten over het hele
schoolplein te doen.
Bij de onderbouw, middenbouw en bovenbouw buiten.
De goedkoopste activiteiten kosten 10 en 20 cent, en er zijn ook dingen te
doen van 50 cent, 1 euro en 1 euro en 50 cent.
Je mag zelf met je kind over de markt, maar als je kind alleen mag en
ook iets mag kopen of doen, is het handig dat hij/zij kleingeld
meeneemt. We hebben nl. niet zoveel wisselgeld.
We zijn blij met al het speelgoed dat we gekregen hebben.
Tot donderdag 11 juli van 13.30 uur tot 14.30 uur.
Groetjes, de verrijkingsgroep

Laatste lesweek
Volgende week is de laatste schoolweek van dit schooljaar. We proberen tot en met woensdag nog
zoveel mogelijk het rooster te volgen. Woensdagochtend komen de kinderen tussen 11.00 en 12.00
uur in de nieuwe groepssamenstelling, met de nieuwe mentor(en), in het nieuwe paleis bij elkaar.
Deze kennismaking is alleen bedoeld voor de kinderen die nu al op school zitten. De groepen die
normaal gesproken aan het eind van de woensdagochtend gymmen, hebben dan geen gym.
Donderdagmiddag is de Los Hoesshow Open Air. De donderdagavond staat in het teken van afscheid
nemen van groep 8.
De laatste schooldag zwaaien we om 11.00 uur groep 8 uit. De rest van de morgen wordt gebruikt
om de laatste spullen op te ruimen en aan de kant te zetten voor de schoonmaak van de vloeren in
de vakantie. Verder mogen de kinderen deze ochtend kiezen wat zij willen doen. Zij mogen dan ook
spelletjes van thuis meenemen. Ook de telefoon, Nintendo DS, iPad, etc. mag mee naar school.
Natuurlijk wel op eigen verantwoordelijkheid. Vrijdagochtend is er geen gym meer.

VakantieBieb
Ook deze zomer staan er meer dan 50 e-books in de
VakantieBieb, waarvan meer dan 30 jeugdtitels. De app is gratis
te downloaden en is een zomercadeautje van de Bibliotheek.
Een lidmaatschap is niet nodig.
De VakantieBieb bevat jeugdboeken in alle leeftijdscategorieën,
zodat elk kind makkelijk een passend boek vindt. Met deze app
willen de bibliotheken kinderen stimuleren om door te lezen
tijdens de schoolvakantie. Zo genieten ze niet alleen van leuke ebooks, maar houden ze ook hun leesvaardigheid (AVI-niveau) op
peil. Het positieve effect van blijven lezen tijdens
vakantieperiodes blijkt uit onderzoek en geldt voor kinderen uit
alle leeftijdscategorieën.

Website
Bij de berichten is geplaatst:
• Een bericht over de JeVa die in de zomervakantie weer wordt gehouden;
• Een bericht met de datum voor de Vormselviering volgend schooljaar;

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
11-07
Markt verrijkingsgroepen (13.30 uur)
11-07
Los Hoesshow Open Air (14.30 uur)
11-07
Afscheidsavond groep 8
12-07
Laatste schooldag; 11.00 uur uitzwaaien groep 8
24-08
Ramen lappen 9.30 uur
26-08
Eerste schooldag

