Nieuwsbrief 30 oktober 2020
Welkom
Aimar Clavero Castilla is deze week voor het eerst bij ons op school begonnen met instromen. Wij
heten hem en zijn ouders van harte welkom op Los Hoes en wensen hen een heel plezierige
schooltijd!

Personele ontwikkelingen
Vera Wegerif, mentor in de bovenbouw, zal voorlopig afwezig zijn. Haar herstel gaat helaas minder
voorspoedig dan gehoopt. Anna Reefman zal Vera de komende weken vervangen.
Johanne van de Lisdonk, mentor in de onderbouw, is herstellende van een kleine ingreep in het
ziekenhuis. Zij hoop in de week van 9 november weer te kunnen starten.
De verwachting is dat Karin Keizers dinsdag weer aan het werk zal kunnen.
Wij wensen onze zieke collega’s van harte beterschap!

Verkeerssituatie Hassinkborgh
Vanuit de gemeente heb ik gisteren gesproken met dhr. Johan
Boers, toezichthouder infra van de gemeente Haaksbergen. Bij de
gemeente waren een aantal reacties van ouders i.v.m. de
bouwwerkzaamheden en de verkeersveiligheid binnen gekomen.
Dhr. Boers heeft ook gesproken met de projectleider en
uitvoerder van de bouwwerkzaamheden.
Waarschijnlijk zal in de tweede helft van volgende week de
Hassinkborgh weer helemaal geopend zijn, waardoor er geen sprake meer zal zijn van elkaar
tegemoetkomend verkeer. Al het bouwverkeer zal dan ook gebruik kunnen maken van de bouwweg
die aansluit op de Noordsingel.

Startgesprekken
De voorbereidingsformulieren voor de startgesprekken hebben jullie deze week via jullie kind
ontvangen. Graag ontvangen we deze uiterlijk a.s. maandag terug. Van de mentor hebben jullie een
mail ontvangen (of die ontvang je vandaag) voor het inschrijven voor de startgesprekken in Teams.

Studiedag 3 november
Aanstaande dinsdag hebben we een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij. De leerkrachten gaan de
didactische en pedagogische groepsplannen van de afgelopen periode evalueren en vervolgens de
nieuwe plannen voor de komende periode opstellen.

Vanuit de OR
Algemene Ledenvergadering
In de ALV van afgelopen woensdag zijn de nieuwe leden van de Ouderraad
voorgesteld en is een toelichting gegeven op de activiteiten en begroting
van de Oudervereniging. Op onze site is het vernieuwde filmpje van de OR,
met daarin de nieuwe OR-leden te zien. De OR heeft besloten om de ouderbijdrage van € 45 per kind
gelijk te houden, maar een éénmalige korting te geven van € 20 i.v.m. de afgelaste activiteiten vorig
schooljaar. De ouderbijdrage wordt volgende maand geïnd.

Kledinginzameling
De kledinginzameling van afgelopen week is wederom erg succesvol te
noemen. Door de opruimacties in de herfstvakantie hebben wij totaal
1.476 kilo ingezameld. Nog ruim 100 kilo meer dan in het voorjaar, wat
al een recordopbrengst was. De opbrengst is ruim € 440 en komt
uiteraard volledig ten goede aan de ouderraad en dus de kinderen.
Allemaal dank voor het brengen van de kleding! De volgende inzameling
is op dinsdagavond 11 mei 2021 en woensdagochtend 12 mei 2021. Dus
mocht je het komende halfjaar ook weer oude kleding weg willen doen: zet het alvast in een vuilniszak
op zolder en hou de nieuwsbrief ( en ook het zakje dat de kinderen weer mee zullen krijgen) in de
gaten voor de nadere details. NB: het mag gerust in vuilniszakken, je hoeft niet te wachten op de Bag
2 School zakken.

Website
• Filmhuis De Kappen: woensdagmiddagfilms in november

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
03-11
Studiedag: kinderen vrij
05-11
Kinderraad
9-11 t/m 13-11
Startgesprekken gr. 1 t/m 7
17-11
OR
24-11
MR

