
 

Nieuwsbrief 13 maart 2020 

 
Hoera! 
Elise Rouwenhorst uit de mentorgroep van Erna en Femke heeft deze 
week een broertje gekregen. Wij feliciteren Elise, haar zusje en Lotte en 
Tim van harte met de geboorte van Floris en wensen hen heel veel geluk 
met elkaar! 
 
 
 

 
 

 
 
Afscheid 
Wat een bijzondere dag: afscheid nemen van het onderwijs en afscheid van Los Hoes. 
Wat heeft iedereen er veel werk van gemaakt, het was samen met mijn man en kinderen de hele dag 
genieten. Iedereen van harte bedankt voor de inzet, de mooie cadeaus en lieve kaartjes. Ik heb 
genoten en kan terugkijken op een fijne tijd!!! 
 
Tot ziens, 
José ten Broeke 
 
 
 
 



Personele ontwikkelingen 
Djordy van Rijn heeft vanaf half oktober tot nu gewerkt in groep 5, in de mentorgroep van Eva. 
Vandaag was zijn laatste dag bij ons op school. Djordy gaat namelijk met zijn vriendin naar Spanje om 
daar te gaan wonen en werken. Wij bedanken Djordy voor zijn enorme inzet en enthousiasme en 
wensen hem alle geluk en goeds in Spanje! 
Miriam de Leeuw zal vanaf volgende week op donderdag en vrijdag in de mentorgroep van Eva gaan 
werken. Miriam zal a.s. dinsdag komen kennismaken met de groep en met de collega’s, zodat ze 
goed voorbereid kan starten. 
 
 
Coronavirus 
Gisteren zijn door het kabinet en het RIVM de maatregelen m.b.t. het beperken van de verspreiding 
van het Coronavirus uitgebreid. Wij blijven de richtlijnen van het RIVM volgen. 
Dat betekent voor nu dat de school open blijft. 
Leerlingen en leerkrachten die griepklachten hebben, dienen thuis te blijven. Het gaat hierbij met 
name om koorts, (ernstige) hoestbuien of klachten aan de luchtwegen. Volg hierbij de richtlijnen van 
het RIVM. 
Als jullie kind thuis moet blijven, horen we dat graag ’s ochtends voor half negen. Dat kan betekenen 
dat meerdere ouders ons tegelijkertijd willen bellen en dat de telefoon overbelast zal zijn. De 
ziekmelding mag dan ook via de mail worden gedaan: m.keemers@bs-loshoes.nl . 
De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Mochten er in het weekend nieuwe berichten volgen, dan 
zullen wij jullie informeren. 
 
I.v.m. het Coronavirus is besloten het Scholen Waterpolotoernooi niet door te laten gaan. Ook zullen 
geplande excursies in het Grintenbosch o.l.v. Natuurmonumenten niet door gaan. De geplande 
lessen voor Bank in de klas in de bovenbouw zullen ook geen doorgang vinden. 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  

• Een flyer van een Techniekdag op 4 april 2020; 

• Een nieuwsbrief van Steps Dance & Entertainment, met o.a. een aanbod voor een workshop 
verzorgd door twee leerlingen van onze school; 

 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
24-03   Studiedag: kinderen vrij! 
03-04   Sleep-inn groep 7 
07-04   Kinderraad 
07-04   OR 
10-04   Paasactiviteit 
13-04   Tweede Paasdag: vrij! 
15-04   MR 
15-04 en 16-04  Eindtoets groep 8 
17-04   Koningsspelen 
22-04   Studiedag: kinderen vrij! 
27-04 t/m 08-05 Meivakantie 
11-05 en 12-05  Schoolfotograaf 
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