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Volledige openstelling scholen per 8 juni 
Vorige week werd door onze premier al aangekondigd dat de basisscholen met ingang van 8 juni a.s. 
weer volledig open zullen gaan. Gisteravond werd het bijbehorende protocol met de richtlijnen 
vanuit de overheid gepubliceerd. Dat betekent dat wij nu als school een plan kunnen gaan maken 
hoe we binnen de geldende richtlijnen vanaf 8 juni het onderwijs gaan vormgeven. Daarbij hoort ook 
dat we hierin afstemmen met onze medezeggenschapsraad. We proberen jullie volgende week zo 
snel mogelijk te informeren over hoe het er na 8 juni op onze school uit gaat zien. 
Voor volgende week is de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep nog 
mogelijk, als zij geen andere opvangmogelijkheden hebben. Aanmelden gaat via een mail naar 
Martine: directie@bs-loshoes.nl . Met ingang van 8 juni zal de noodopvang stoppen. 
 
 
Met pensioen 
 
Beste ouders, 
 
Eind van het schooljaar neem ik afscheid van onze mooie 
school, ik heb besloten met pensioen te gaan. 
Gedurende 44 jaar heb ik met veel plezier gewerkt in het 
onderwijs. De jaren vanaf 2006 op Los Hoes vormden de 
kers op de taart. Ik heb er veel geleerd over de 
ontwikkeling van kinderen, over de betekenis van 
onderwijs én over mezelf. Nu is de tijd gekomen om 
andere mooie dingen te gaan doen en ontdekken. 
Helaas is er, vanwege de Corona-richtlijnen, geen 
gelegenheid om persoonlijk afscheid van jullie te nemen. 
Ik wil de ouders, met wie ik samen heb gewerkt, heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen. 
 
Hartelijke groet, Wilma Huinink 
 
Natuurlijk zullen wij aan het einde van dit schooljaar een passend afscheid voor Wilma organiseren. 
Wilma heeft zich al die jaren enorm ingezet voor de ontwikkeling van onze school en ons concept en 
vanuit haar rol als intern begeleider voor de begeleiding en ontwikkeling van de zorgleerlingen op Los 
Hoes. Wij zullen haar zeker gaan missen, maar gunnen het haar om te gaan genieten van haar 
welverdiende pensioen! 
De vacature voor haar opvolging is nog niet ingevuld en zal daarom binnenkort ook via externe 
kanalen verspreid gaan worden. 
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Afscheid groep 8 
Vanwege de huidige maatregelen zal het afscheid van onze groepen 8 er dit schooljaar ook anders uit 
zien dan in voorgaande jaren. Ter vervanging van het kamp zijn we andere activiteiten aan het 
organiseren. Hierbij hebben we ook de input van de kinderen gevraagd, zodat we rekening kunnen 
houden met hun wensen. Ook hierbij hebben we moeten wachten op het nieuwe protocol, om 
definitief vast te kunnen stellen wat wel en niet mag na 8 juni. We kunnen dit nu dus verder gaan 
concretiseren. 
Ook zijn we bezig de afscheidsavond op 9 juli en het uitzwaaimoment op 10 juli in alternatieve vorm 
te gieten, zodat we ook dit binnen de dan geldende richtlijnen toch uniek kunnen maken. 
Volgende week zullen de ouders van groep 8 hierover geïnformeerd worden. 
 
 
Vanuit de OR 
 
Kledinginzameling 
De kledinginzameling van afgelopen week is erg succesvol te noemen. 
Door de “corona opruimacties” hebben we in totaal 1.360 kilo 
ingezameld. Dat is veel meer dan normaal. De opbrengst is ruim €400 en 
komt uiteraard volledig ten goede aan de oudervereniging. 
Allemaal dank voor het brengen van de kleding! De organisatie waarvoor wij nu kleding inzamelen 
(Bag 2 School) heeft aangegeven volgend jaar gewoon door te gaan en wij zullen dan ook zeker weer 
deelnemen. Dus mocht je het komende jaar ook weer oude kleding weg willen doen: zet het alvast in 
een vuilniszak op zolder en hou de nieuwsbrief (en waarschijnlijk ook het zakje dat de kinderen weer 
mee zullen krijgen) in de gaten wanneer volgend jaar de ophaaldata zijn. NB: Het mag gerust in 
vuilniszakkken; je hoeft niet te wachten op de Bag 2 School zakken. 
 
Vacatures OR 
Wij zijn voor volgend schooljaar op zoek naar twee nieuwe OR-leden voor onze Oudervereniging. De 
oudervereniging organiseert in de loop van het schooljaar verschillende activiteiten voor de 
kinderen, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het schoolreisje. Verder onderteunt zij leerkrachten in 
praktische zin bij activiteiten zoals het kamp van groep 8, de sleep-inn in groep 7 en sporttoernooien. 
Onze voorkeur gaat uit naar een ouder met een kind/kinderen in de onderbouw. Mocht je interesse 
hebben, meld je dan voor een oriënterend gesprek via OR@bs-loshoes.nl of bij één van de huidige 
OR-leden. Bij meerdere aanmeldingen wordt er geloot. Meer informatie over de oudervereniging 
staat op de site van Los Hoes: http://bs-loshoes.nl/ouders-school/oudervereniging/ . 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  

• Folder typecursussen Ravizza in september; 

• Bericht vanuit de Franciscusparochie over het Vormselproject in schooljaar 2020-2021 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
01-06   Tweede Pinksterdag: vrij 
03-06   Kinderraad 
08-06   Volledige openstelling basisscholen 
23-06   OR 
24-06   MR 
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