
 

 

Nieuwsbrief 15 januari 2021 

 
 
Personele ontwikkelingen 
Alice Kannegieter zal helaas langere tijd wegens ziekte afwezig zijn. We wensen haar van harte 
beterschap! Zodra er duidelijkheid is over wie haar gaat vervangen als de school weer open gaat, zal 
ik de ouders van haar mentorgroep en groep 3 hierover informeren. 
 
 
Vervolg schoolsluiting 
Afgelopen dinsdag hebben we gehoord dat de basisscholen in elk geval nog een week langer dicht 
blijven. De noodopvang loopt volgende week dus ook door. Aanmelding kan via een mail naar 
directie@bs-loshoes.nl . 
Voor de komende week zijn de planningen vandaag weer verstuurd en/of in Teams klaar gezet. 
Mocht de sluiting nog langer gaan duren, dan zullen we ook weer een moment organiseren waarop 
jullie nieuwe materialen kunnen ophalen. 
We zien dat iedereen: kinderen, ouders en leerkrachten, thuis hard aan het werk is en er het beste 
van maakt. Petje af voor hoe het overal wordt opgepakt! We houden vol en blijven hopen elkaar snel 
weer op school terug te zien. 
 
 
Online avond over de verslavende digitale wereld voor ouders van jongeren  
Op woensdag 27 januari om 20.00 uur wordt er een online webinar georganiseerd door Loes. Het 
Loesloket is onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin in de gemeente Haaksbergen en zij richten 
zich op informatie en advies over opvoeden en opgroeien. De webinar staat in het teken van inzicht 
krijgen in het digitale gedrag van je zoon/dochter en geeft handvatten om in contact te komen en bij 
te sturen op (de mate van) digitaal gedrag! Meer informatie lezen en aanmelden kan via 
onderstaande link. https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/webinar-de-verslavende-digitale-
wereld.html  
 
  
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  

• Dansschool Midanza: een link naar een afspeellijst met dansjes, waar iedereen gebruik van kan 
maken 

 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
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02-02   Kinderraad 
02-02   OR 
12-02   Carnaval 

(Kinderen gaan naar school van 8.30 uur tot 12.00 uur; ‘s middags vrij!) 
 

 

 


