
 

 

Nieuwsbrief 4 december 2020    

 
 
Welkom 
Binnenkort zal Tijn Somsen bij ons op school beginnen met instromen. Hij wordt in januari 4 jaar oud. 
Wij heten Tijn en zijn ouders van harte welkom bij ons op school en wensen hen een heel plezierige 
tijd op Los Hoes! 
 
  

Sinterklaasfeest 
Wat een feest was het vandaag! Fijn dat de Sint ons toch kon komen 
bezoeken. De aankomst van Sint was in alle groepen online te zien en zo 
konden ook de kinderen die ziek of in quarantaine thuis zaten, 
meekijken. Gelukkig vonden Sinterklaas en Martine elkaar en kon Sint 
verwelkomd worden. 
Sinterklaas heeft een bezoek gebracht aan alle groepen. Er waren verschillende optredens voor hem 
voorbereid en de Sint en zijn  pieten hebben hiervan genoten. De kinderen van de onder- en 
middenbouw hebben in de prachtig ingerichte schatkamer zelf een cadeau uitgezocht. De kinderen 
uit de bovenbouw hadden Sint goed geholpen en prachtige surprises voor elkaar gemaakt. Er was 
veel aandacht aan besteed. 
We willen iedereen die eraan meegewerkt heeft om in dit bijzondere jaar toch een gezellig 
Sinterklaasfeest te organiseren van harte bedanken! 
 
Inning ouderbijdrage 
Binnenkort zal de ouderbijdrage geïncasseerd worden. We willen de ouders, die geen machtiging 
hebben afgegeven, vragen om de bijdrage per kind zelf over te maken naar IBAN NL31 RABO 0127 
1574 76 ten name van Oudervereniging Los Hoes onder vermelding van de naam van je kind(eren). 
De OR heeft in de ALV besloten om de ouderbijdrage van €45 per kind per jaar gelijk te houden, maar 
een éénmalige korting te geven van €20 i.v.m. de afgelaste activiteiten vorig schooljaar. Het gaat dit 
jaar dus om een bijdrage van €25 per kind. 
 
 
Vanuit de Onderbouw 
Wij kunnen de doosjes van chocoladeletters goed gebruiken. Jullie mogen deze meegeven aan jullie 
kind. Alvast bedankt! 
 
 



Website 
Bij de berichten is geplaatst: 
 

• Advieslijst Matilda met tips voor goede leesboeken vanuit de bibliotheek; 
 
Bij de albums is het fotoalbum van het pietenbezoek van vorige week geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
17-12   Kerstviering (onder de reguliere schooltijd) 
21-12 t/m 03-01 Kerstvakantie 
02-01   Ramen lappen 
05-01   Kinderraad 
12-01   MR 
25-01   Basketbaltoernooi groepen 7 en 8 
 

 

 


