Nieuwsbrief 9 oktober 2020
Welkom
Lars van Schie start volgende week met instromen. Wij heten hem en zijn ouders van harte welkom
op onze school en wensen hen een hele plezierige schooltijd op Los Hoes!

Kinderraad
De Kinderraad heeft deze week voor het eerst
in de nieuwe samenstelling vergaderd. Dit
jaar zullen Julijn, Steijn, Babet, Lisa, Storm,
Puck, Suze en Noortje de Kinderraad vormen.
Zij zijn door hun mentorgroep gekozen om de
groep te vertegenwoordigen in de
Kinderraad. Ze zijn met veel enthousiasme
gestart. Puck zal de vergaderingen voorzitten
en Suze zorgt ervoor dat de briefjes telkens uit
de brievenbus van de Kinderraad worden
gehaald. We wensen de Kinderraad veel
succes dit schooljaar!

Workshops interne vertrouwenspersoon
Afgelopen woensdag is onze intern vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator, Mirjam Reterink, in
de groepen 4 t/m 8 geweest om daar een korte workshop over pesten te geven. Hierin stonden een
aantal vragen centraal:
Wat is pesten?
Wat is het verschil tussen plagen en pesten?
Wat zijn meelopers?
Wat doe je als je je gepest voelt?
Wat kun je als groep doen om pesten tegen te gaan?
Er kwamen mooie gesprekken op gang en de kinderen weten dat wanneer ze met iets zitten, ze een
briefje in de rode brievenbus kunnen doen. Mirjam zal dan met ze in gesprek gaan.

Vanuit de BB
Voor het nieuwe thema van Top Ondernemers zijn we op zoek naar tijdschriften en kranten. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de Linda, Autoweek, Libelle of Quest. Of kranten zoals de Tubantia of
Volkskrant. Zou je deze aan je kind willen meegeven? Hij/zij kan deze dan afgeven bij Kim (atelier) of
Marloes (blauwe paleis) of op kantoor. Onze dank is groot!

Gevonden voorwerpen
Hieronder foto’s van de gevonden voorwerpen per bouw. Omdat jullie zelf niet naar binnen mogen
om even te kijken, hebben we foto’s gemaakt.
Het kan natuurlijk zijn dat er een voorwerp is gevonden en bij een andere bouw is neergelegd.
Wanneer jullie op de foto spullen van je kind herkennen, tip je kind dan even om deze spullen op te
halen en mee te nemen naar huis.

Bovenbouw

Middenbouw

Onderbouw

Website
• Een bericht van filmhuis De Kappen over de woensdagmiddagfilms in de maand oktober;

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
13-10
OR
19 t/m 23-10
Herfstvakantie
26 en 27-10
Voorlopige adviesgesprekken groep 8
03-11
Studiedag: kinderen vrij
05-11
Kinderraad
11-11 en 12-11
Startgesprekken
17-11
OR
24-11
MR

