
 

 

Nieuwsbrief 18 december 2020 

 
 
Terugblik 
En opnieuw zit ik in een bijna lege school de 
nieuwsbrief te schrijven. Vorige week konden we 
nog niet bedenken dat de school sinds woensdag 
weer gesloten moet blijven. Opnieuw moesten we 
in heel korte tijd schakelen en zorgen dat er na de 
vakantie goed thuis onderwijs gevolgd kan 
worden. 
De pandemie heeft vrijwel het hele jaar veel 
invloed gehad en bepaalt nog steeds een groot 
deel van ons dagelijks leven. We hebben er 
allemaal mee om te gaan. Samen met jullie 
hebben we hard gewerkt om het onderwijs aan de 
kinderen op de best mogelijke manier invulling te geven. Daarom kijk ik ook met trots terug op 2020. 
Nu is het tijd voor vakantie, rust nemen, reflecteren op wat was en vooruit kijken naar 2021. We 
wensen jullie hele fijne feestdagen en een goed en vooral gezond nieuwjaar. Geniet van wat er nog 
wel kan en maak het alledaagse bijzonder! We hopen jullie in 2021 snel weer bij school te kunnen 
ontmoeten! 
 
 
Welkom 
Na de kerstvakantie zal Liam Aartsen bij ons starten in groep 2 in de mentorgroep van Erna. Wij 
heten Liam en zijn ouders van harte welkom op onze school en wensen hen een heel plezierige 
schooltijd op Los Hoes. 
Zodra het mogelijk is, zal Mikai Zinck starten met instromen. Hij wordt eind januari 4 jaar oud. Ook 
Mika heten we van harte welkom en wensen we heel veel plezier op onze school! 
 
 
Onderwijs op afstand 
Na de kerstvakantie zal de school nog twee weken gesloten blijven. In Teams of via de mail worden 
de planningen met jullie gedeeld. We hebben afgesproken dat de leerkrachten op hun werkdag 
tussen 10.00 en 11.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur direct zullen reageren op vragen in de chat. 
Op andere momenten kan het langer duren voordat je een reactie krijgt, omdat de leerkrachten dan 
contact hebben met leerlingen, opdrachten en instructies voorbereiden of in overleg zijn met elkaar. 



Er wordt geprobeerd om mailtjes en vragen nog dezelfde dag te beantwoorden. Vragen/chats die na 
werktijd worden gesteld, worden de volgende dag beantwoord. 
We proberen met elke leerling minimaal één keer per week even contact te hebben via Teams.  
 
  

Noodopvang 
Zoals in de brief van afgelopen dinsdag gemeld is er noodopvang mogelijk voor kinderen van ouders 
met een cruciaal beroep als zij écht geen andere opvangmogelijkheden hebben. Aanmelden voor 
noodopvang kan door een mailtje te sturen naar directie@bs-loshoes.nl. Vraag tijdig aan, zodat we 
weten hoeveel personeel we voor de opvang nodig hebben. De kinderen die bij de noodopvang 
komen, kunnen via de hoofdingang naar binnen. Daar worden ze opgewacht door de medewerker 
die bij de noodopvang is. Het is de bedoeling dat de kinderen hun schoolwerk bij zich hebben en een 
pauzehap en lunchpakketje. 
 
 
Ouderbijdrage 
Inmiddels is de ouderbijdrage voor de oudervereniging geïncasseerd. In 
de nieuwsbrief van 4 december stond dat voor dit jaar de bijdrage €25 
zou zijn. Echter voor kinderen die na 1 januari 2020 zijn ingestroomd is 
de bijdrage wel €45 omdat zij vorig haar niets hebben betaald en 
daarom dit jaar ook geen korting krijgen. 
 
Ramen lappen 
Vanwege de lockdown zal het ramen lappen op 2 januari niet doorgaan. 
 
Hoofdluiscontrole 
De hoofdluiscontrole komt wederom te vervallen. Houden jullie zelf goed in de gaten of jullie kind 
luizenvrij blijft? 
 
 
Vanuit de bovenbouw 
Het basketbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 dat op 25 januari zou plaatsvinden, gaat niet door. 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
21-12 t/m 03-01 Kerstvakantie 
02-01   Ramen lappen (zal niet doorgaan vanwege de lockdown) 
05-01   Kinderraad 
12-01   MR 
25-01   Basketbaltoernooi groepen 7 en 8 
 

 

 

mailto:directie@bs-loshoes.nl

