Nieuwsbrief 2 april 2021

Welkom
Loek Westendorp zal dinsdag bij ons op school starten in de mentorgroep van Ellen. Loek zat in
Beckum op school en maakt de overstap naar Los Hoes.
Karl Sanders en Fiene van Geffen starten binnenkort met instromen.
Welkom aan deze kinderen en hun ouders. Wij wensen hen een hele plezierige schooltijd op Los
Hoes!

Gegevensverstrekking bij bron- en contactonderzoek (BCO)
Als iemand van onze school positief wordt getest op corona, neemt de GGD contact met ons op. Dit
doen zij om de contacten en de eventuele bron van de besmetting op te sporen. De GGD geeft ons
dan de naam van de positief geteste persoon. Voorheen werden deze contacten opgevraagd bij de
positief geteste persoon en niet ook actief bij de school zelf.
Voor de publieke gezondheid is het belangrijk dat wij de GGD helpen om te bepalen wie er in contact
is geweest met deze positief geteste persoon.
We geven de GGD daarom de volgende informatie:
• De roosters van de positief geteste persoon en de presentie-/absentielijst. Met wie de
positief geteste persoon mogelijk in contact is geweest;
• De namen en contactgegevens van deze contacten van de positief geteste persoon.
Er zullen door ons nadrukkelijk niet meer gegevens dan bovenstaande worden gedeeld met de GGD.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vastgesteld dat wij als school
deze gegevens mogen delen met de GGD. Op basis van de gedeelde gegevens kan de GGD de

verschillende contacten van de besmette persoon benadreen en adviseren over testen en eventuele
quarantaine. Vervolgens worde de verstrekte gegevens door de GGD verwijderd.
Wij mogen geen informatie registreren of delen over wie besmet is of eventueel in quarantaine zit.
Vanuit het oogpunt van de publieke gezondheid werken wij als school mee met de GGD. Het is
mogelijk dat je bezwaar hebt tegen het delen van de contactgegevens van je zoon of dochter. Als dit
het geval is, kun je een mail sturen naar Martine (directie@bs-loshoes.nl ). In dat geval zullen we de
naam, de presentie en de contactgegevens van je zoon of dochter niet delen met de GGD. De GGD en
het ministerie van OCW geven wel aan dat het BCO dan niet optimaal kan worden uitgevoerd.
Hierdoor is het virus minder goed te bestrijden. Ook kunnen leerlingen of leerkrachten onnodig naar
huis worden gestuurd, omdat dan niet zeker is met wie een positief getest persoon in contact is
geweest.

Paasactiviteit
De kinderen van de onderbouw hebben vandaag met veel plezier de door de Paashaas verstopte
eieren in het bos gezocht. In de middenbouw hebben de kinderen een Zweeds loopspel in het bos
gespeeld. De bovenbouw heeft genoten van het spel Levend Stratego. Het is heel fijn dat we als
school hiervoor gebruik mogen maken van het Raabos en van het bos bij de Jordaanhoeve.
In school zijn allerlei Paasknutsels gemaakt en is gesmuld van de traktatie en een heerlijk
lunchpakket van Bakker Bart. Dank aan iedereen die heeft geholpen bij de voorbereiding en zo voor
een heel geslaagde dag voor de kinderen heeft gezorgd!

Vanuit de OR
Kledinginzameling
Met de lente voor de deur worden ongetwijfeld weer veel kledingkasten
opgeruimd. We ontvangen graag weer jullie oude kleding voor de
kledinginzameling. Zoals eerder gemeld kan dinsdagavond 11 mei van
18.00 tot 19.00 uur en woensdagochtend 12 mei van 8.00 tot 8.45 uur weer kleding ingeleverd
worden. Net als afgelopen keer kan de kleding ingeleverd worden op de taartpunt, het grasveld voor
de school aan de Hassinkborgh. De kleding kan gewoon in (vuilnis-)zakken aangeleverd worden. De
zakken wel graag dichtknopen.
Alle ingezamelde spullen worden in principe hergebruikt. Daarom is het van belang dat de kleding,
enz. schoon en heel is.
Wat mag er wel in de zakken?
• schone kleding (zowel baby, kinderen en volwassenen)
• lakens
• dekens
• gordijnen
• knuffelbeesten
• handdoeken
• schoenen (per paar aan elkaar geknoopt of met tape)
• riemen en ceinturen
• handtassen
Wat mag er niet in de zakken?
• vuile, natte, gescheurde of beschadigde kleding

•
•
•
•
•
•
•

enkele schoenen
afgeknipt materiaal
lappen
matten/tapijten/vloerbedekking
kussen/dekbedden/slaapzakken/matrassen
bedrijfskleding
speelgoed

Ruim dus in de meivakantie nog even de kledingkasten op en verzamel de kleding die toch niet meer
gedragen wordt! Wij hopen op een mooie opbrengst die volledig ten goede komt aan de
oudervereniging en dus aan de kinderen!
Koningsspelen
Vrijdag 23 april is het zover! Dan zijn de koningsspelen van
Los Hoes 2021! Er zijn voor alle bouwen leuke activiteiten
bedacht, net als dat er lekkere versnaperingen zullen zijn voor
in de kleine pauze. De kinderen hoeven die dag dus alleen
maar een lunch mee te nemen. In de kleine pauze wordt de
kinderen iets aangeboden door de OR.
De kinderen van de onderbouw zijn de hele dag op school. Voor de kinderen van de midden- en
bovenbouw is een deel van de activiteiten georganiseerd op het AVH-terrein, het terrein van de
atletiekvereniging.
Twee jaar geleden heeft een leerling van onze school op Koningsdag een ‘sportdag’ voor de hele
school gewonnen op het AVH-terrein. Deze hebben we vorig jaar vanwege corona en de
schoolsluiting niet kunnen verzilveren. Daarom zetten we deze nu in.
De kinderen van de MB moeten op 23 april tussen 8.15 uur en 8.30 uur per auto of achter op de fiets
bij de atletiekvereniging worden gebracht. Zelf op de fiets kan niet, want de kinderen worden
halverwege de dag met de bus opgehaald en weer naar school gebracht. Aan de Scholtenhagenweg,
voorbij zwembad De Wilder, aan de rechterkant iets verder dan het AVH-terrein kunnen de kinderen
worden afgezet op de parkeerplaats bij de eigen mentor (een soort Kiss & Ride). Wanneer de groep
compleet is, zullen zij met de mentor naar het AVH-terrein lopen en daar gaan sporten. Na afloop
worden zij met de bus naar school gebracht om daar verder te gaan met leuke activiteiten.
De kinderen van de BB beginnen, net als de kleuters, om 8.30 uur op school. Hier zullen zij eerst
verschillende activiteiten hebben. Om 11.00 uur fietsen zij naar de atletiekbaan. De groepen fietsen
naderhand gezamenlijk terug naar school.
De kinderen mogen in het oranje verkleed naar school komen; makkelijk zittende/sportieve kleding is
wel handig.
We gaan er een fantastische dag van maken met elkaar!

Gevonden voorwerpen
Er zijn weer een heleboel gevonden voorwerpen verzameld. Op onderstaande foto’s zijn ze
afgebeeld. We hebben ze in kratten verzameld en in het halletje bij de hoofdingang gezet. Wanneer
je voorwerpen herkent, laat je kind deze dan even daar ophalen. We zullen de kratten ’s ochtends
ook even buiten bij de hoofdingang zetten. Je kunt dan eventueel zelf kijken, als je kind nog te jong is
om de spullen zelf te pakken. Wat niet wordt opgehaald, zal door ons worden opgeruimd.

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.)
05-04
Tweede Paasdag
06-04
Kinderraad
13-04
OR
15-04 en 16-04
Eindtoets groep 8
19-04
Studiedag: kinderen vrij
20-04
MR
23-04
Koningsspelen
26-04 t/m 07-05
Meivakantie
11-05
Kledinginzameling (18.00-19.00 uur)
12-05
Kledinginzameling (8.00-8.45 uur)
13-05 en 14-05
Hemelvaart en vrijdag vrij

