Nieuwsbrief 6 december 2019
Sinterklaasfeest
Wat hebben we gisteren een gezellig Sinterklaasfeest gevierd!
Met hulp van de stationschef van de MBS kwam Sint veilig aan
bij onze school. De kleuters hadden een feestje voorbereid met
liedjes, slingers, een speciaal getimmerde stoel voor de Sint en
zelf gebakken taartjes, want dat hoort natuurlijk ook bij een
verjaardag!
Ook heeft Sint een bezoek gebracht aan de andere groepen. Er
waren verschillende optredens voor hem voorbereid en de Sint
en zijn pieten hebben hiervan genoten.
De kinderen van de onder- en middenbouw hebben in de
schatkamer zelf een cadeau uitgezocht en de kinderen in de
bovenbouw hadden de meest mooie surprises voor elkaar gemaakt.
Wij willen iedereen die eraan meegewerkt heeft om een prachtig Sinterklaasfeest voor Sint en de
kinderen te organiseren van harte bedanken!

Personele ontwikkelingen
Hallo allemaal,
Op 1 maart 2020 ga ik officieel stoppen als leerkracht van basisschool Los Hoes om dan met prepensioen te gaan. Mijn loopbaan begon in 1976 als kleuterleidster in Enschede. Na een aantal
tussenjaren werk ik nu alweer 20 jaar met veel plezier bij de Stichting Keender. Na ruim 30 jaar
onderwijs ga ik genieten van andere dingen, maar ik laat het onderwijs nog niet helemaal achter mij.
Na de voorjaarsvakantie ben ik er nog een paar dagen om lopende zaken af te handelen. Daarna kom
ik één dag in de week als vrijwilligster in de onderbouw om in allerlei paleizen te kunnen helpen.
Groeten,
José ten Broeke
Wij vinden het natuurlijk jammer dat José als leerkracht op onze school gaat stoppen, maar begrijpen
haar keuze om van andere zaken te willen gaan genieten volkomen. We zijn blij dat ze als
vrijwilligster in de onderbouw wil blijven ondersteunen. Door de inzet van vrijwilligers kunnen we de
kinderen toch regelmatig wat extra’s bieden. Wij zullen t.z.t. een mooi afscheidsfeest voor José
organiseren. De vacature die ontstaat door het vertrek van José moet nog worden ingevuld.

Vanuit de OR
Ramen lappen 4 januari 2020 om 9.30 uur!
Op zaterdagmorgen 4 januari 2020 om 9.30 uur gaan we de ramen op
school weer lappen. School hoeft hiervoor dan geen schoonmaakbedrijf
in te huren en geeft daarvoor de OR een vergoeding waarmee we
activiteiten voor jullie kinderen kunnen organiseren. Zo kunnen we de vrijwillige ouderbijdrage
beperkt houden.
We hopen op een grote deelname zodat de klus snel geklaard is. Helpen jullie gezellig een handje
mee? Graag aanmelden via http://ramenlappen.bs-loshoes.nl . Voor vragen kun je contact leggen
met Dion Schuller via or@bs-loshoes.nl
Kerstviering
De Sint is nog maar net vertrokken, maar de voorbereidingen voor
de kerstviering zijn al in volle gang. In de bijlage bij deze nieuwsbrief
vinden jullie een aparte brief met alle informatie voor de
kerstviering. Willen jullie deze brief goed doornemen, zodat jullie
tijdig geïnformeerd zijn?

Plaatsing verkeersmeubilair
Afgelopen week is in opdracht van de gemeente zowel aan de kant van de Hengelosestraat als aan de
Lavendel verkeersmeubilair geplaatst. Het doel van dit meubilair is het vergroten van de veiligheid.
Het meubilair zorgt voor visuele prikkels die kinderen én volwassenen bewust maken van risico’s en
aandachtspunten in de verkeersomgeving. De palen en beugels verhinderen fout parkeren. Met
name aan de Lavendel zijn de palen geplaatst om de veilige oversteek van voetgangers en fietsers te
vergroten door het parkeren te verhinderen. Het is niet de bedoeling om nu voor de ingang van het
appartementengebouw De Lavendel te gaan parkeren. Hier moeten de taxibusjes ten alle tijden goed
kunnen stoppen om cliënten van Aveleijn op te kunnen halen of terug te kunnen brengen. Plaats je
auto dus iets verderop, zodat iedereen veilig naar onze school kan komen.

Fotoshoot Junior Einstein
Beste ouder,
Voor nieuwe fotografie voor de website van Junior Einstein ben ik op zoek naar fotogenieke kinderen
in de basisschoolleeftijd. De foto’s worden op locatie gemaakt in Haaksbergen, op basisschool Los
Hoes en bij mij thuis (Duinroos 2) op 18 december tussen 11.00 en 15.00 uur. De modellen houden
er zelf een mooie professionele fotoshoot en een vergoeding aan over.
Junior Einstein is een educatieve uitgeverij die oefensites en -boeken maakt voor kinderen op de
basisschool. Inmiddels maken duizenden schoolkinderen gebruik van hun producten. Voor informatie
kijk op www.junioreinstein.nl
Lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur dan voor 14 december een e-mail naar
info@junioreinstein.nl met een recente leuke foto van je kind en misschien prijkt je kind volgend jaar
wel op de homepage van Junior Einstein.
Met vriendelijke groet,
Marc Sanders
JuniorEinstein.nl

Lion-actie: DE-punten en Oud en Vreemd geld
De inleverbox staat in de centrale hal. DE-punten en oud en vreemd geld kunnen hier worden
ingeleverd om mensen die het wat minder goed hebben een extraatje te kunnen geven. Van het
ingeleverde oud en vreemd geld worden oogoperaties in derdewereldlanden bekostigd.

Website
Op de pagina Fotoalbums zijn de albums van de Pietenmiddag en van Sinterklaas in de MB en BB
geplaatst.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
11-12
MR
19-12
Kerstviering op school (17.50 uur - 19.15 uur)
23-12 t/m 03-01
Kerstvakantie
04-01
Ramen lappen 9.30 uur
07-01
Kinderraad
08-01
Hoofdluiscontrole
13-01
Inspectiebezoek
22-01
MR
27-01
Basketbaltoernooi groepen 7 en 8
30-01
Studiedag: kinderen vrij!

