Nieuwsbrief 19 maart 2021
Rookvrij schoolplein
Een gezonde leeromgeving vinden wij als school belangrijk. Daar hoort ook een rookvrij schoolterrein
bij. Sinds afgelopen week hangen hiervoor borden op het plein. Sinds 1 augustus 2020 moeten alle
scholen verplicht een rookvrij schoolterrein hebben. Op het terrein mag niet gerookt worden. Dit
geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens
ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.
Los Hoes wil kinderen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien
roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken
in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en
voorkomt ongewenst meeroken.
Wij vragen jullie ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingangen van het plein, op de
parkeerplaats en de Kiss&Ride plek, in het zicht van de kinderen. Bijvoorbeeld bij het brengen en
ophalen van leerlingen. Alvast onze dank voor jullie medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een
gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Parkeren
De laatste tijd worden er met regelmaat auto’s geparkeerd op het gras aan de Oleander en het
Fluitekruid. Vervelend voor onze buren en geen goed voorbeeldgedrag voor onze kinderen. Mag ik
jullie vragen om jullie auto te parkeren op een geschikte en veilige parkeerplek? Nog veiliger en fijner
is het om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Je kind leert dan op een
veilige manier zelf deel te nemen aan het verkeer.

Oudertevredenheidsonderzoek
Het oudertevredenheidsonderzoek kan nog steeds worden ingevuld. Voor ons levert dit onderzoek
waardevolle informatie op. Het zou fijn zijn wanneer veel ouders de vragenlijst invullen. Alvast
bedankt!

Studiedag
Dinsdag heeft het team een studiedag. De kinderen zijn dan vrij.
De leerkrachten evalueren de groepsplannen van de afgelopen periode,
analyseren de toetsresultaten en maken op basis van alle informatie
nieuwe groepsplannen voor de komende periode.

Vanuit de OR
Schoolfotograaf
Voor eind maart stond in de schoolkalender de komst van de
schoolfotograaf gepland. Vanwege de beperkende maatregelen hebben
we hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt. De schoolfotograaf zal op
dinsdag 15 juni groepsfoto’s komen maken.

Website
Bij de berichten is geplaatst: er zijn geen nieuwe berichten geplaatst.
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