
 

 

Nieuwsbrief 9 april 2021 

 
Personele ontwikkelingen 
Na 13 jaar met veel liefde en plezier bij Los Hoes te hebben gewerkt, wordt het voor mij, Wilma 
Hams, tijd om een andere weg in te slaan. Ik ga van mijn hobby mijn werk maken en start, samen 
met een vriendin, een wolwerkplaats (voor belangstellenden: stielwolwerkplaats.nl ). Dat betekent 
voor mij afscheid nemen van collega’s, ouders, maar vooral van de kinderen van Los Hoes. Ik zal tot 
aan de zomervakantie werkzaam blijven op school en daarna beginnen aan mijn nieuwe avontuur! 
 
Wij vinden het jammer dat Wilma onze school zal verlaten. Ze heeft zich jaren als leerkracht en later 
als intern begeleider met grote betrokkenheid ingezet voor de kinderen, ouders en collega’s van onze 
school. We hebben bewondering voor de stap die ze nu zet: van haar liefde voor handwerken nu 
haar werk gaan maken. Daarbij wensen we haar natuurlijk alle succes! Natuurlijk zullen we aan het 
einde van dit schooljaar op gepaste wijze afscheid van Wilma nemen. 
Het vertrek van Wilma betekent dat we op zoek moeten naar een nieuwe intern begeleider, die 
samen met Lilian, de coördinatie van de leerlingenzorg op zich neemt. 
 
 
Eindtoets   
Donderdagochtend 15 en vrijdagochtend 16 april zullen de kinderen van groep 
8 ’s ochtends de Dia-Eindtoets gaan maken. Deze eindtoets is adaptief. Dat wil 
zeggen dat de toets zich aanpast naar het niveau van het kind. In maart 
hebben de kinderen een proeftoets van de Dia-Eindtoets gedaan, zodat ze 
konden wennen aan de vraagstelling en het maken van een toets op de iPad. 
Wij wensen de kinderen van groep 8 heel veel succes toe! 
 
 
Traktatatiebeleid 
In onze schoolgids is het volgende opgenomen over het trakteren op school: 
 
Als kinderen jarig zijn, willen wij ze in het zonnetje zetten en het kind de gelegenheid geven de 

verjaardag in de eigen mentorgroep te vieren. De jarige mag de kinderen in de mentorgroep 

trakteren. De leerkracht deelt in deze traktatie gewoon mee en hoeft niet iets anders te krijgen. Wij 

willen jullie nadrukkelijk vragen om de traktatie klein en gezond te houden en te beperken tot één 

ding. Het is prettig als ouders vooraf met de mentor afspraken maken over het trakteren. De mentor 

kan dan ook aangeven of er kinderen zijn met een voedingsbeperking of allergie. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3KG9rKTTAhWLKFAKHbbsDUQQjRwIBw&url=https://www.schoolplaten.com/afbeelding-klavertje-vier-i20765.html&bvm=bv.152479541,d.ZWM&psig=AFQjCNFAUCUyAYCKIWfaNbFZzOlbHtC7kg&ust=1492273002782913


We zien de laatste tijd de grootte van de traktatie toenemen en brengen jullie daarom ons 
traktatiebeleid nog eens onder de aandacht. Vanwege de huidige maatregelen is het van belang dat 
de traktatie voorverpakt is en dat jullie vooraf met de mentor contact hebben opgenomen om af te 
spreken wanneer er getrakteerd gaat worden. 
 
 

Reminder 
We zien dat er de laatste tijd regelmatig kinderen zijn die geen theedoek 
meer bij zich hebben voor de lunch. Wij willen jullie vragen om je kind 
eraan te herinneren ook een theedoek mee te nemen. De theedoek 
wordt gebruikt als placemat, zodat deze na de lunch dichtgevouwen kan 
worden en weer mee naar huis kan. De tafels blijven hiermee schoon. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 
 
Vanuit de OB 
We zijn in de onderbouw voor het theater op zoek naar o.a. Spaanse dansschoenen. Deze zijn 
meestal rood met zwarte stippen en een hakje. Andere glitterschoenen met of zonder een hakje zijn 
ook welkom. Alvast bedankt namens de kleuters! 
 
 
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.) 
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 
 
 
 
 

 


