
 

 

Nieuwsbrief 12 maart 2021 

 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Onlangs hebben jullie van DUO een link ontvangen om het oudertevredenheidsonderzoek in te 
vullen. Op dit moment heeft 21% van de aangeschreven ouders de vragenlijst ingevuld. We zouden 
het heel fijn vinden wanneer de ouders die dit nog niet hebben gedaan hier tijd voor maken. We 
willen graag een hoge respons, zodat we ook daadwerkelijk betrouwbare conclusies kunnen trekken 
uit dit tevredenheidsonderzoek. Wellicht kunnen jullie nog een moment vinden om de lijst in te 
vullen. Alvast bedankt! 
 
 
Intekenen ontwikkelingsgeprekken 
In Teams staat bij de groep van jullie kind(eren) de inschrijflijst voor de ontwikkelingsgesprekken 
klaar. Je kunt op deze lijst intekenen op het gewenste tijdstip door de naam van je kind te noteren.  
Sommige ouders hebben  een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met mentor én intern 
begeleider op een ander moment. Wanneer deze ouders ook graag een ontwikkelingsgesprek samen 
met hun kind willen, kunnen zij zich ook intekenen. 
 
 
Kamp en sleep-inn 
Groep 8 zou dit jaar al voor de meivakantie op kamp gaan. Vanwege de huidige maatregelen hebben 
we moeten besluiten dat dit niet door kan gaan. We zijn aan het onderzoeken of er een alternatief 
kamp aan het einde van het schooljaar mogelijk is, in de hoop dat de maatregelen dan zodanig 
versoepeld zijn dat activiteiten wel weer mogelijk zijn. Mochten we aan het einde van het schooljaar 
geen kamp kunnen organiseren, dan zorgen we voor alternatieve kampdagen voor groep 8. 
Voor groep 7 stond op 9 april de sleep-inn gepland. Ook deze kan op dit moment niet doorgaan. We 
hopen dat we deze aan het einde van het schooljaar wel kunnen laten doorgaan. 
 
 
Schoolhandbaltoernooi groepen 7 en 8 
Op 13 april zouden de groepen 7 en 8 het jaarlijkse handbaltoernooi met de andere scholen uit de 
gemeente Haaksbergen hebben. Helaas heeft de organisatie de beslissing moeten nemen om dit 
toernooi niet door te laten gaan. Ondanks dat het misschien de goede kant op gaat en de kinderen 
meer ruimte krijgen om te sporten, zitten we nog steeds in een lockdown waarin we op de scholen 
o.a. in vaste groepen werken. Het is dan geen goed idee om in schoolverband elkaar te gaan 
ontmoeten. 
 
 



Vanuit de MR 
 
Gezocht: Nieuwe Medezeggenschapsraad leden  
De MR is een orgaan voor inspraak, voor medezeggenschap. Medezeggenschap is van belang, omdat 
het ouders en leerkrachten in staat stelt invloed uit te oefenen op het beleid van de school. De MR 
wordt vertegenwoordigd door 3 leerkrachten samen met 3 ouders. 
 
Vanuit de oudergeleding zit de zittingsperiode van Marije Brouwer er na bijna 3 jaar op. Ze heeft 
aangegeven zich herkiesbaar te willen stellen. 
Na elke aflopende zittingsperiode zoeken wij als oudergeleding ouders die voor een periode van 3 
jaar onderdeel willen zijn van de MR. Iedere ouder mag zich verkiesbaar stellen als een van zijn of 
haar kinderen is ingeschreven op Los Hoes. Wanneer er zich meerdere ouders aanmelden, zullen er 
verkiezingen plaatsvinden waarbij alle ouders anoniem een stem kunnen uitbrengen op één van de 
verkiesbare ouders. Wanneer er zich geen ouders aanmelden is Marije Brouwer automatisch 
herkozen voor een zittingsperiode van 3 jaar. 
 
Interesse? 
Mail jouw gegevens met foto en een korte motiviatie waarom je je verkiesbaar wilt stellen naar 
mr@bs-loshoes.nl (Aanmelden kan tot uiterlijk 31 maart 2021.) 
 
 
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.) 
05-03   Openstellen leerlijnen Kiezen, Delen, Maken 
23-03   Studiedag: kinderen zijn vrij. 
29-03 t/m 02-04 Ontwikkelingsgesprekken groepen 1 t/m 7 
02-04 Paasactiviteit 
05-04 Tweede Paasdag 
06-04 Kinderraad 
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