
 

Nieuwsbrief 11 september 2020    

 
Informatiefilmpjes per mentorgroep 
Zoals eerder gemeld kan onze gebruikelijke inloopavond aan het begin van het schooljaar niet 
doorgaan. Elke mentorgroep heeft daarom een filmpje gemaakt, zodat jullie een beeld kunnen 
krijgen van de groep en de leerstof die jullie kind dit jaar krijgt aangeboden. In de loop van volgende 
week zullen deze filmpjes met jullie gedeeld worden. 
Natuurlijk weegt een filmpje niet op tegen het gemis aan persoonlijk contact. Het is echter altijd 
mogelijk om via de mail of telefonisch na schooltijd even contact te zoeken met de mentor. 
 
 
Kinderraad 
De leden van de Kinderraad van het schooljaar 2019-2020 houden deze en volgende week in de 
groepen 5 t/m 8 een presentatie over de Kinderraad. We zijn namelijk op zoek naar nieuwe leden 
voor de Kinderraad van dit schooljaar. Kinderen kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. Hoe dit in 
zijn werk gaat, hebben de kinderen in de presentatie gehoord. Meer informatie over de Kinderraad 
lees je op onze site:  https://bs-loshoes.nl/de-kinderen/  
 
 
Start bouwwerkzaamheden Hassinkborgh 
De voorbereidingen voor de bouw van 10 woningen op de Hassinkborgh zijn begonnen. Volgende 
week zullen op het grote grasveld hekken worden geplaatst om het bouwterrein af te sluiten. Er 
wordt van het grasveld naar de Noordsingel een noodweg aangelegd waarover al het bouwverkeer 
zal gaan. Wij zijn al enige tijd met de gemeente in gesprek over verruiming van de parkeerplaats in 
verband met de komst van deze woningen. Hierover hebben we echter nog geen duidelijkheid 
gekregen. Ons advies is daarom om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. 
 
 
Kledinginzameling 
Ook komend jaar gaan wij als ouderraad weer kleding inzamelen. Voor dit 
jaar zal dat zijn op dinsdag 27 oktober 2020 en woensdag 12 mei 2021. 
Nadere informatie volgt nog via de nieuwsbrief. De kinderen zullen ook weer 
een kledingzak meekrijgen met daarop de inleverdagen en -tijden. Uiteraard 
mag de kleding ook in andere (vuilnis-)zakken ingeleverd worden. Dus ruim in de herfst- en 
meivakantie de kledingkasten op, bewaar het voor ons en lever het t.z.t. op school in! Dank alvast 
voor jullie bijdrage. 
 
 
 

https://bs-loshoes.nl/de-kinderen/


ParnasSys 
Dit schooljaar zijn alle scholen binnen stichting Keender overgestapt op een nieuw leerling 
administratiesysteem: ParnasSys. Dinsdagmiddag heeft het hele team een scholing gehad in het 
werken met ParnasSys. Vanaf vandaag zal deze nieuwsbrief vanuit ParnasSys naar jullie verstuurd 
worden. Willen jullie er aan denken wijzigingen in adres, telefoonnummers of mailadressen aan ons 
door te geven? Wij kunnen deze dan ook aanpassen in onze administratie. We willen jullie namelijk 
graag kunnen bereiken. 
 
 
Vanuit de Onderbouw 
Wij zijn op zoek naar reservekleding. Vooral meisjesonderbroeken en joggingbroeken kunnen we goed 
gebruiken om onze voorraad aan te vullen. 
 
 
Website 
Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
23-09   Studiedag: kinderen vrij! 
30-09   Start Kinderboekenweek 
06-10   Voetbaltoernooi groepen 7 en 8 (onder schooltijd) 
 

 

 


