
 

Nieuwsbrief 21 februari 2020 

 

Fijne voorjaarsvakantie! 

 
 
 
Hoera! 
Berend Sanders uit de mentorgroep van Erna en Femke heeft deze week een 
zusje gekregen. Ze heet Heidi. 
Wij feliciteren Berend, de ouders en zijn broertje Karl van harte en wensen 
hen heel veel geluk met z’n vijven. 
 

 
 
Welkom op school 
Dex van Bronkhorst, Rosalie Wittebrood, Liam van Luinen en Maud Fox zijn of worden binnenkort 4 
jaar. Wij heten deze kinderen van harte welkom op onze school en wensen hen en hun ouders een 
hele plezierige schooltijd op Los Hoes! 
 
 
Afscheid José 
Vrijdagochtend 6 maart nemen we afscheid van onze collega José, die 
per 1 maart a.s. met prepensioen gaat. We maken er met alle kleuters 
een gezellige ochtend van, waarbij we José natuurlijk in het zonnetje 
gaan zetten. 
Ter gelegenheid van haar afscheid heeft José met de kinderen diverse 
kunstwerken gemaakt. Hiervan wordt op 6 maart een expositie 
samengesteld. Vanaf 11.45 uur zijn jullie als ouders welkom om deze 
expositie te komen bekijken. Er is dan ook voor jullie gelegenheid om 
afscheid te nemen van José onder het genot 
 
 



Personele ontwikkelingen 
De kandidaat die na de voorjaarsvakantie José zou komen vervangen, heeft vanochtend laten weten 
toch niet beschikbaar te zijn. We moeten dus opnieuw op zoek naar een geschikte kandidaat. 
Voor de eerste week na de voorjaarsvakantie hebben we gelukkig een fijne oplossing gevonden. José 
zal die week toch nog twee dagen komen werken, zodat zij samen met Johanne die week de groep 
kan draaien. We hopen dat we snel een structurele oplossing kunnen vinden, omdat ik vanuit het 
Mobiliteitscentrum ook al het bericht kreeg dat er een groot tekort aan vervangers is. 
Het kan dus voor de komende periode betekenen dat we niet altijd een vervanger vinden bij 
afwezigheid van personeel en in het ergste geval een groep naar huis moeten sturen. Hiervan zullen 
jullie dan natuurlijk vooraf op de hoogte worden gesteld. 
 
 
Carnaval 
We hebben gisteren genoten van een heel gezellige carnavalsmiddag. 
Kinderen en mentoren waren prachtig verkleed. Er was een echte dj, een 
ballonnenclown in de onderbouw, verschillende keuzeactiviteiten in de 
bouwen en natuurlijk de Los Hoesshows voor elkaar. Het was allemaal weer 
top geregeld. Commissieleden, bedankt voor jullie inzet! 
Op de site zijn de foto’s al geplaatst. 
 
Fotografen gezocht! 
Van de diverse activiteiten die wij op school organiseren worden foto’s gemaakt, die we via onze 
website publiceren. Wij zijn op zoek naar aanvulling in onze fotografenclub. Wie heeft een goede 
camera, vindt het leuk om foto’s te maken en komt ons helpen? Je kunt je aanmelden of meer 
informatie vragen bij Larissa van Kempen, de moeder van Ilana en Tycho Ebben en coördinator van 
de fotografenclub. Zij is te bereiken via larissa.kempen@gmail.com . 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  

• een bericht van NatasUnik Lab met een aanbod voor drie nieuwe technologieworkshops voor 
OB, MB en BB in maart 2020 

 
Op de pagina van de Fotoalbums is het album van Carnaval geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
24-02 t/m 28-02 Voorjaarsvakantie 
03-03   Open Dag Kindcentrum Los Hoes 9.00 uur-12.00 uur 
04-03   Hoofdluiscontrole 
04-03   MR 
06-03   Afscheid José 
06-03   Openstelling leerlijnen en Portfolio mee naar huis (s.v.p. tas mee) 
10-03 en 11-03   Ontwikkelingsgesprekken 
11-03   Kinderraad 
12-03   Open Dag Kindcentrum Los Hoes 9.00 – 12.00 uur 
24-03   Studiedag: kinderen vrij! 
03-04   Sleep-inn groep 7 
07-04   OR 
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