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Voorleeswedstrijd 
Vorige week is in de bovenbouw de voorleeswedstrijd geweest. In de 
groepen zijn de voorrondes gehouden en vervolgens zaten er vier leerlingen 
uit groep 7 en 8 in de finale. Natuurlijk moest deze finale iets anders 
worden vormgegeven dan in andere jaren, maar het was er niet minder leuk 
en spannend om! Iedereen deed z’n best en er zijn mooie verhalen 
voorgelezen. De jury heeft uiteindelijk Storm Boink uit groep 8 als winnaar 
gekozen. Hij mag over een tijdje onze school vertegenwoordigen tijdens de 
voorleeswedstrijd in de Kappen, waar alle schoolkampioenen van 
Haaksbergen aan mee zullen doen. Storm, gefeliciteerd en alvast veel 
succes gewenst bij de finale! 

 
 
Wijziging coronamaatregelen in school 
In overleg met onze MR zullen met ingang van a.s. maandag de kinderen niet meer buiten op het 
plein door hun mentor worden opgewacht. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen via hun eigen ingang 
rustig naar binnen lopen naar hun eigen groep. We kunnen dan weer direct om 8.30 uur starten met 
onze lessen. 
In de onderbouw zullen we vanaf volgende week ook weer groepsdoorbrekend gaan werken. In de 
MB en BB blijven we nog steeds alleen in de eigen groep werken. Alleen tijdens de gymlessen kan het 
zijn dat groepen uit hetzelfde leerjaar ook samen gymmen. Zij moeten ook gezamenlijk gebruik 
maken van de kleedruimtes en spelen ook tijdens de pauzes samen. 
 
  

Sinterklaasfeest 
Aanstaande vrijdagochtend bezoeken Sinterklaas en enkele van zijn 
pieten onze school. Anders dan voorgaande jaren is er deze keer geen 
grote opkomst waarbij we Sint opwachten op het plein. De kinderen 
worden om 8.30 uur in de mentorgroepen verwacht en in de loop van 
de ochtend zal de Sint ook arriveren. Zoals gebruikelijk zullen de pieten weer een schatkamer 
inrichten waar de kinderen uit de onder- en middenbouw een cadeau mogen uitzoeken. De kinderen 
van de bovenbouw zullen elkaar met de eigengemaakte surprises verrassen. Binnen de geldende 
regels zullen wij er een zo gezellig mogelijk feest van gaan maken. Dat lukte gisteren tijdens de 
pietenmiddag ook al heel goed! 



 
Kerstfeest 
Op 17 december is het jaarlijkse kerstfeest op Los Hoes. Dit jaar zal, door alle coronamaatregelen, 
het kerstfeest er iets anders uit gaan zien dan jullie van ons gewend zijn. De kinderen mogen 17 
december in feestelijke kerstkleding op school komen en samen gaan we dan, onder de normale 
schooltijd, een gezellig kerstfeest vieren. Op die manier vermijden we drukte op het schoolplein bij 
het in het donker brengen en ophalen van de kinderen. Ook maken de kinderen dit jaar niet zelf een 
hapje voor het kerstbuffet, maar wordt er op een andere manier voor iets lekkers gezorgd. De 
precieze invulling blijft nog even geheim, maar dat het een gezellige dag gaat worden, is zeker…. 
 
 
Vrijdag 12 februari ’s middags vrij 
Vrijdag 12 februari 2021 zullen we het carnavalsfeest vieren met de kinderen. De MR heeft deze week 
tijdens de vergadering ingestemd met het verzoek om de kinderen die middag vanaf 12.00 uur vrij te 
geven. Noteer dit alvast in jullie agenda. 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: 
 

• Een uitnodiging voor de kleuterkerstviering vanuit de Fransiscusparochie 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
01-12   Kinderraad 
04-12   Sinterklaasfeest 
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 
 

 

 


