Nieuwsbrief 6 september 2019
Verkiezingen Kinderraad
De Kinderraad van vorig schooljaar is deze week nog één keer bij elkaar geweest. We hebben
gesproken over de verkiezingen voor de nieuwe Kinderraad en de presentatie die de huidige
Kinderraadleden daarover in de verschillende groepen gaan houden. Graag bedanken wij Anne,
Jitske, Cas, Nele, Pien, Pieter, Merle en Lila voor hun enthousiaste en positieve bijdrage in de
Kinderraad in het afgelopen schooljaar. We zijn benieuwd wie jullie opvolgers worden.
De komende weken kunnen kinderen middels een korte presentatie aangeven waarom zij hun
mentorgroep in de Kinderraad zouden willen vertegenwoordigen. Na verkiezingen in elke groep 5
t/m 8 zal dan op vrijdag 4 oktober duidelijk zijn wie er dit schooljaar in de Kinderraad zullen zitten.

KIES – Kinderen In Echtscheidings Situaties
Bij voldoende belangstelling kunnen we op school starten met een KIES-groep
voor kinderen van gescheiden ouders, in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. In de
KIES-groep kunnen kinderen, onder begeleiding van twee speciaal opgeleide
maatschappelijk werkers, met elkaar praten over de scheiding van hun ouders en wat dit voor hen
betekent. De groep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 10 kinderen, die 8 keer bij elkaar komen op
een moment onder schooltijd.
In de bijlage, die met deze nieuwsbrief is meegestuurd, kun je meer lezen over de KIES-groep. Voor
nadere informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Wilma Huinink (dinsdag tot en met
vrijdag op school, of via de mail w.huinink@bs-loshoes.nl )
Volgende week zullen de mentoren in de groepen 4 tot en met 8 de kinderen informeren over de
KIES-groep.
Bijlage KIES-groep

ANWB Streetwise
Op donderdag 26 en vrijdag 27 september komen instructeurs van de ANWB voor het Streetwise
programma naar onze school. Voor de kinderen in de groepen 3 en 4 vindt de activiteit plaats in de
gymzaal van de Bonifatiusschool aan de Lijsterstraat. Op de donderdag moeten de kinderen van de
mentorgroep van Boraya om 8.45 uur bij deze gymzaal aanwezig zijn. Zij moeten daar door hun
ouders worden gebracht. De kinderen gaan na afloop van de activiteit lopend terug naar school. De
kinderen van de mentorgroep van Carla en Mirjam moeten om 11.50 uur bij de gymzaal worden
opgehaald. Kinderen die naar de TSO moeten, gaan lopend met de mentor terug naar school.

Op vrijdag moeten de kinderen van de mentorgroep van Karin om 8.45 uur bij de Lijsterstraat
aanwezig zijn. De kinderen van de mentorgroep van Leonie en Sabrina moeten diezelfde ochtend
daar om 12.00 uur worden opgehaald. Willen jullie hier alvast rekening mee houden?
Meer informatie over het programma volgt nog.

Website
Bij de berichten is geplaatst:
• Informatie van de parochie over de Eerste Heilige Communie en aanmelding hiervoor;
• Een bericht van Theaterschool Luna over toneellessen die vanaf 3 sept. weer starten;
• Een bericht met informatie over cursussen voor jonge mantelzorgers (basisschoolleeftijd);
• Een bericht van Loes met informatie over een lezing door Steven Pont in de Kappen

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
13-09
Open Monumentendag groepen 7 en 8
16-09
Inloopavond groep 1 t/m groep 8: 18.00 uur tot 19.30 uur
18-09
MR
20-09
Studiedag: kinderen vrij!
26-09 en 27-09
ANWB Streetwise voor alle groepen
01-10
Informatieavond groep 3
02-10
Start Kinderboekenweek
08-10
Kinderraad
09-10
Voetbaltoernooi groepen 7 en 8
15-10
OR
16-10
Informatieavond groep 8

