Nieuwsbrief 15 mei 2020
Terug op school
Wat is het fijn om jullie kinderen weer terug te zien op school! Natuurlijk
waren we benieuwd of het maandag zo zou gaan als we vooraf bedacht
hadden. We zagen heel veel blije gezichten bij de start (en nog steeds!) en
iedereen wist heel goed wat er verwacht werd. Een groot compliment
voor jullie allen: de informatie die met jullie is gedeeld, is heel goed
gelezen en de richtlijnen worden opgevolgd! Dankjewel daarvoor! Het
verzamelen op het plein gaat prima. Mooi om te zien hoeveel kinderen nu
zelfstandig naar school komen en ik heb zelfs al heel trotse kleuters
gesproken die nu helemaal alleen terug naar huis mogen lopen! Fijn ook dat jullie als ouders buiten
het plein blijven en afstand houden van elkaar. Zo doen we het nog steeds samen!

Welkom op school
Nu de school weer open is, kan een aantal nieuwe kinderen ook echt starten bij ons op school. Zij zijn
in de afgelopen weken 4 jaar oud geworden of worden dat binnenkort of zijn naar Haaksbergen
verhuisd.
June Nijhuis, Rosalie Klein Buursink, Alvaro Carrasco Perez, Lou en Kris Brummelhuis, Zion Weissman,
Fem Schuller, Noa Gibbs, Mats Wieskamp, Benjamin Meere Marchand, Deangelo Kroon, Ferre ter
Braak, Finn Meutstege, Liz Zandstra en Dirk Gerritsen: wij heten jullie en jullie ouders van harte
welkom op Los Hoes en wensen jullie een hele plezierige schooltijd!
Deze week is Miriam de Leeuw op onze school gestart als mentor in de mentorgroep van Eva. Zij zou
op 19 maart starten als vervanger van Djordy van Rijn, maar door de Coronacrisis is deze start
uitgesteld. Dinsdag heeft zij al een dag meegedraaid in de groep en kennis gemaakt met de kinderen
en gisteren is zij echt gestart. Miriam zal tot aan de zomervakantie werkzaam zijn bij ons. Wij wensen
haar heel veel succes en werkplezier op onze school!

Vanuit de OR
Kledinginzameling
Zoals eerder gemeld is er maandagavond 25 mei en dinsdagochtend 26
mei weer een kledinginzameling voor de oudervereniging. De kleren
kunnen gebracht worden op maandagavond 25 mei tussen 18.00 uur en
19.00 uur en dinsdagochtend 26 mei tussen 8.00 uur en 8.45 uur.

LET OP: in tegenstelling tot voorgaande keren, verzamelen wij i.v.m. corona de zakken op de
taartpunt. Alle kinderen hebben gisteren een zak meegekregen. Mocht je extra zakken nodig hebben,
dan kan je kind hier op school even om vragen.
Alle ingezamelde spullen worden in principe hergebruikt. Daarom is het van belang dat de kleding,
enz. schoon is.
Wat mag er wel in de zakken?
- schone kleding (zowel baby, kinderen en volwassenen)
- lakens
- dekens
- gordijnen
- knuffelbeesten
- handdoeken
- schoenen (per paar aan elkaar geknoopt of met tape)
- riemen en ceintuurs
- handtassen
Wat mag er niet in de zakken?
- vuile, natte, gescheurde of beschadigde kleding
- enkele schoenen
- afgeknipt materiaal
- lappen
- matten
- tapijten
- kussens
- dekbedden
- bedrijfskleding
- speelgoed
- matrassen
Duik nog even de kledingkasten in en verzamel kleding die toch niet meer gedragen wordt! Wij
hopen op een mooie opbrengst die volledig ten goed komt aan de oudervereniging!

Kamp groep 8
In verband met de huidige geldende richtlijnen vanuit de overheid en stichting Keender hebben we
helaas moeten besluiten dat het kamp voor groep 8 niet door kan gaan. Dat is een ontzettend
moeilijk besluit geweest. We realiseren ons dat het voor deze kinderen een grote teleurstelling is. Zij
hebben zich natuurlijk enorm verheugd op dit kamp en ook al een stukje aan voorbereidingen
gedaan. Het kamp zou plaatsvinden op 3, 4 en 5 juni. Er zijn voor die periode echter nog teveel
onzekerheden en voor ons staat de veiligheid van kinderen en medewerkers voorop. We gaan ons
uiterste best doen om voor de kinderen van groep 8 toch een onvergetelijk afscheid van de
basisschoolperiode te organiseren, binnen de mogelijkheden die er zijn.
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21-05 en 22-05
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Kledinginzameling
26-05
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27-05
MR
01-06
Tweede Pinksterdag: vrij

