
 

Nieuwsbrief 14 februari 2020 

 
Hoera! 
Thiago Carrasco Perez uit de mentorgroep van José en 
Johanne heeft deze week een zusje gekregen. Ze heet Estela.  
Gisteren is Tibe Huurnink geboren. Hij is het broertje van Jodi 
Huurnink uit de mentorgroep van Pauliene en Alice.  
Wij feliciteren Thiago, Jodi, het broertje van Thiago en het 
zusje van Jodi en natuurlijk de ouders van harte en wensen 
hen heel veel geluk! 
 

 
 
Adviesgesprekken groep 8 
Volgende week dinsdag en woensdag ontvangen de kinderen uit groep 8 en  hun ouders het 
definitieve advies voor het voortgezet onderwijs. In november hebben alle kinderen een voorlopig 
advies ontvangen. 
Wij streven aan het eind van de basisschoolperiode naar een zo goed mogelijke doorstroming naar 
het voortgezet onderwijs. Wij geven daarbij de ouders een advies om hun kind in te laten stromen op 
het niveau dat naar ons beeld het beste bij het kind past. Het kind wordt gedurende 8 jaren door ons 
intensief gevolgd, uitgedaagd en begeleid. Hieruit komt voor elk kind een uniek advies. 
Het definitieve advies wordt op basis van leervorderingen (zichtbaar gemaakt in het Cito LOVS tot 
M8); observaties door de mentoren; de leerlijnen Kiezen, Delen en Maken en 
persoonlijkheidskenmerken van het kind opgesteld door de mentoren van groep 8, de intern 
begeleider en de directeur. 
 
 

Studiedag 
Vrijdag 21 februari hebben we een studiedag. De leerkrachten 
evalueren dan het onderwijsaanbod en de toetsresultaten van 
de afgelopen periode en maken nieuwe didactische 
groepsplannen voor de volgende periode. De kinderen zijn 
vrijdag vrij. 

 
 
Oproep 
In samenwerking met Toon Rouwenhorst en Bouwbedrijf Wijlens B.V. zijn we bezig om digitale 
kijkdozen te ontwikkelen. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die spiegels of spiegeltegels 
professioneel op maat kunnen snijden. Ben of weet je iemand die ons hiermee verder kan helpen, 



dan kun je mailen naar ict@bs-loshoes.nl of gegevens achterlaten bij Martine. Je wordt dan volgende 
week hierover gebeld. 
 
 
Carnaval 
 
Alaaf, alaaf, alaaf! 

Op donderdagmiddag 20 februari vieren we 
carnaval op Los Hoes! 
Kom je dan ook gezellig verkleed naar school om 
dit feestje met ons mee te vieren? Je mag je verkleedkleren ook meenemen 
als je moet overblijven. 
We maken er een gezellige middag van met leuke activiteiten! 
Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd. 
Je mag serpentines meenmen, maar geen 

confetti of spuitserpentine. 
 
Wij hebben er zin in, jullie hopelijk ook! 
 
Groetjes, 
de Carnavalscommissie: Esther, Mayke, Noortje en Karin 
 
De groepen 8 zullen donderdag a.s. carnaval gaan vieren van 8.30-10.30 uur i.p.v. ’s middags zoals de 
andere groepen. Het is namelijk zo dat er ook een voorstelling gepland is waar wij graag met de 
kinderen van groep 8 naar toe willen gaan. In eerste instantie zou hierdoor carnaval voor hen komen 
te vervallen. De kinderen hebben aangegeven dat ze het enorm jammer zouden vinden als ze 
carnaval zouden missen. Na een goed gesprek tussen mentoren en de kinderen zijn we tot deze 
mooie win-win gekomen. 
 
 
Vanuit de BB 
 

Waterpolo scholentoernooi zaterdag 21 maart 
Net als voorgaande jaren organiseert Z.V. Scholtenhagen dit jaar weer een 
waterpolo scholenternooi. Deze keer op zaterdag 21 maart a.s. in 
zwembad De Wilder. Dit toernooi is bedoeld om kinderen uit de groepen 
6, 7 en 8 kennis te laten maken met waterpolo. De eerste poule-
wedstrijden zullen om 18.00 uur beginnen. De spelers verwachten wij om 
17.30 uur bij de ingang van het zwembad voor de uitleg. 

De kinderen zijn op school door de mentoren ingelicht en in de gelegenheid geweest om een flyer 
mee te nemen met informatie over dit toernooi. 
 
Een team bestaat uit minimaal 7 en maximaal 10 spelers en de deelnemers kunnen zichzelf t/m 8 
maart opgeven door het intekenformulier (in de bijlage bij deze nieuwsbrief) in te vullen en per mail 
op te sturen naar wpscholentoernooi@zvscholtenhagen.nl. Het zou erg prettig zijn, als er bij elk team 
een ouder/verzorger als begeleiding mee kan komen (ook graag opgeven). De organisatie zorgt 
ervoor dat er voor ieder team nog een coach klaarstaat die zelf actief waterpolo speelt of heeft 
gespeeld. Teams met minder dan 7 deelnemers zullen zoveel mogelijk samen worden gevoegd om 
deelname toch mogelijk te maken. Tijdens het toernooi is er ruimte voor maximaal 16 teams en 
daarbij gaat deelname in principe op volgorde van aanmelden. 
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Om alvast te oefenen en op 21 maart goed voorbereid aan het toernooi deel te nemen, is er de 
mogelijkheid om een aantal proeftrainingen te volgen. Deelnemers kunnen daarom meedoen aan de 
waterpolotrainingen op dinsdag 10 en 17 maart van 18.15 tot 19.15 uur in zwembad De Wilder. 
 
De organisatie heeft veel zin in het toernooi en hoopt op veel deelnemers, zodat het weer een 
sportieve avond wordt. 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 

 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
18-02 en 19-02  Definitieve adviesgesprekken groep 8 
20-02   Carnaval op Los Hoes 
21-02   Studiedag: kinderen vrij! 
24-02 t/m 28-02 Voorjaarsvakantie 



03-03   Kinderraad 
03-03   Open Dag Kindcentrum Los Hoes 9.00 uur-12.00 uur 
04-03   Hoofdluiscontrole 
04-03   MR 
06-03   Afscheid José 
06-3   Openstelling leerlijnen en Portfolio mee naar huis 
10-03 en 11-03   Ontwikkelingsgesprekken 
12-03   Open Dag Kindcentrum Los Hoes 9.00 – 12.00 uur 
 
 
 


