
 

Nieuwsbrief 18 september 2020    

 
Welkom 
Diede Scholten, Yinthe Elink Schuurman en Luka Wientjes gaan binnenkort starten bij ons op school. 
Wij heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom en wensen hen een heel plezierige 
schooltijd op Los Hoes! 
 
 

 
Hoera! 
Onze collega uit de bovenbouw, Madelon Oskam, is afgelopen week 
bevallen van een zoon: Joes. 
Wij feliciteren Madelon, Bas en Pim van harte met de geboorte van hun 
zoon en broertje en wensen hen heel veel geluk! 
 
 

 
 
 
Corona 
Dat we dit schooljaar opnieuw te maken zouden krijgen met Corona, hadden we verwacht. Maar dat 
onze school zo snel en zo getroffen zou worden, hadden we niet kunnen bedenken. 
Gelukkig gaat het met de positief geteste collega’s en kinderen goed. Maandag starten Kim en Nicôle 
weer na hun quarantaine en dinsdag geldt dat voor Ilona en Marloes, mits zij tot die tijd geen 
klachten ontwikkelen.  
Het blijft van belang om bij klachten je kind thuis te houden. In de bijlagen bij deze nieuwsbrief zitten 
de vernieuwde versies van de beslisboom, die je kunt doorlopen om te bepalen of je kind wel of niet 
naar school mag. 
 
 
Thuiswerk 
Nu er met regelmaat kinderen thuis zitten met verkoudheidsklachten of vanwege een huisgenoot 
met klachten, hebben we in het team afspraken gemaakt over wat we deze kinderen thuis kunnen 
bieden. We hebben afgesproken dat wanneer ouders niet zelf vragen om werk, de mentor op de 
tweede dag van afwezigheid even contact opneemt. Als de verwachting is dat het kind nog langer 
thuis zal blijven, maar wel in staat is om werk te maken zal een thuiswerkpakket worden 
meegegeven en zal de mentor via de mail aangeven welke lessen hierin gemaakt kunnen worden. In 
Teams zijn alle groepen voor dit nieuwe schooljaar omgezet. Eventueel worden hierin ook 
opdrachten klaar gezet, maar dit wordt dan door de mentor aangegeven. 



Het is voor de mentoren niet mogelijk om ’s ochtends direct een pakketje klaar te leggen, als er op 
dat moment wordt afgemeld. 
 
 
Melden BSO, huisarts-, tandartsbezoek 
Wij willen jullie vragen om vroegtijdig informatie over BSO of afspraken bij artsen via de mail door te 
geven aan de mentor(en) van jullie kind. Wanneer er sprake is van duo-partners, mail dan beide 
mentoren. 
Wanneer de mentor de mail gezien heeft, zal zij een korte bevestiging sturen. 
Voor- en onder schooltijd hebben de mentoren geen tijd om hun mail te bekijken, omdat ze dan druk 
zijn met het klaarzetten van hun lessen en het overleg met de collega’s. Vandaar ons verzoek om 
tijdig te mailen. 
 
 
Contact met mentoren 
We willen nogmaals benadrukken dat het altijd mogelijk is om via de mail of telefonisch na schooltijd 
contact op te nemen met de mentor wanneer je vragen hebt of informatie wilt over je kind. 
 
 

Studiedag woensdag 23 september 
A.s. woensdag hebben wij een studiedag en zijn de kinderen vrij. 
’s Ochtends starten we met het onderdeel Close Reading. Dit is een 
wijze waarop de lessen voor begrijpend lezen kunnen worden 
vormgegeven. We starten met een tweejarig traject waarin alle 
leerkrachten worden geschoold in het geven van Close Reading 
lessen. 
’s Middags gaan we ons verder verdiepen in formatief assessment. 

We zijn hier vorig jaar mee gestart. Het gaat dan om het ontwikkelen van effectieve 
leerkrachtvaardigheden die een kritische leerhouding bij de kinderen bevorderen. Zo werken we 
sinds vorig schooljaar met succescriteria, waardoor kinderen zelf kunnen reflecteren op hun werk en 
elkaar feedback kunnen geven, om hun product nog beter te maken. 
Ook gaan we aan de slag met digitale portfolio. Vanaf dit schooljaar heeft elk kind een digitaal 
portfolio. T.z.t. worden jullie geïnformeerd over hoe je dit portfolio van je kind kunt bekijken. 
 
 
Informatiefilmpjes uit de groepen 
Door de hectiek van de afgelopen week is het niet gelukt om jullie het filmpje van de groep te sturen. 
We hopen dit in de loop van volgende week alsnog te kunnen doen. 
 
 
Kulturhus Haaksbergen 
 
 

 



 
Website 

• Een bericht van stichting Muziekonderwijs Haaksbergen voor een instrumentenparade op 
zondag 27 sept. a.s.; 

• Een bericht over de aanmelding voor de Eerste Communie voor ouders van kinderen in groep 
4; 
 

 
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) 
 

 

 


