Nieuwsbrief 16 april 2021
Welkom
Saar Luttikholt, Lorah Huurnink, Isabel Kraan en Bram Gorter worden binnenkort 4 jaar oud.
Zij gaan de komende weken starten op onze school. Wij heten deze kinderen en hun ouders van
harte welkom op Los Hoes en wensen hen een hele plezierige schooltijd!

Parkeren
Onlangs vroeg ik al jullie aandacht voor het parkeren aan de Oleander en het Fluitekruid, omdat er
ook op het gras werd geparkeerd.
Deze week werd er door bewoners van de Clematis aangegeven dat er ook voor hun opritten wordt
geparkeerd waardoor zij niet weg kunnen. Zouden jullie hier ook rekening mee willen houden?
Alvast bedankt!

Nationaal Programma Onderwijs
Dit programma richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. In
totaal komt hiervoor €8,5 miljard beschikbaar vanuit de overheid.
Hiervoor moeten we als school in beeld brengen wat de brede impact van corona op de leerlingen is.
Daarbij moeten we kijken naar de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de
executieve functies bij leerlingen. Op basis van deze analyse moet een meerjarenplan worden
opgesteld, waarbij ingezet wordt op effectieve interventies.
Ook de gemeentes ontvangen extra middelen om maatregelen te treffen. Daarom wordt er niet
alleen op schoolniveau gekeken, maar kijken we ook op stichtingsniveau hoe we hierin met elkaar en
met de gemeente kunnen samenwerken. De bedoeling is dat het plan voor onze school voor de
zomervakantie is opgesteld en de MR ermee heeft ingestemd.

Studiedag
A.s. maandag 19 april hebben we met het team een online studiedag. Op de agenda staan o.a. een
analyse van de resultaten van ons onderwijs; de onderwijsbehoeften van onze leerlingen; de
betekenis van deze analyse en de onderwijsbehoeften voor ons plan van aanpak voor het Nationaal
Programma Onderwijs en de evaluatie van ons jaarplan.
De kinderen hebben deze dag vrij.

Vanuit de OR
Koningsspelen
Vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. Twee jaar geleden won Jasmijn
Belshof op Koningsdag een sportdag voor de hele school op het AVHterrein. Deze prijs gaan we dit jaar verzilveren tijdens de
Koningsspelen.
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.
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. Bij slecht weer is er een binnenprogramma op school. Wanneer dit wordt ingezet, zullen
jullie hierover geïnformeerd worden.
We gaan er een fantastische dag van maken met elkaar!
Gezocht: nieuw OR-lid
Wij zijn voor volgend schooljaar op zoek naar één nieuw OR-lid voor onze oudervereniging. De
oudervereniging organiseert in de loop van het schooljaar verschillende activiteiten voor de
kinderen, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het schoolreisje. Verder ondersteunt zij leerkrachten in
praktische zin bij activiteiten zoals het kamp van groep 8, de sleep-inn in groep 7 en de
sporttoernooien. Onze voorkeur gaat uit naar een ouder met een kind/kinderen in de onderbouw.
Mocht je interesse hebben, meld je dan voor een oriënterend gesprek via OR@bs-loshoes.nl of bij
één van de huidige OR-leden. Bij meerdere aanmeldingen wordt er geloot. Meer informatie over de
oudervereniging staat op de site van Los Hoes: http://bs-loshoes.nl/ouders-school/oudervereniging/

Vanuit de MR
Zoals aangegeven in een eerdere nieuwsbrief zit de zittingsperiode van Marije Brouwer in de MR er
bijna op. Zij heeft te kennen gegeven zich toch niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Bij deze willen wij
Marije alvast heel erg bedanken voor haar bijdrage en waardevolle inbreng in de MR. Gelukkig
hebben we een nieuwe ouder gevonden, Ellen Busschers. Zij zal per schooljaar 2021-2022 zitting

gaan nemen in de MR. Aangezien zij de enige kandidaat is, die zich beschikbaar heeft gesteld, is Ellen
automatisch gekozen. Hierbij een korte introductie van Ellen.
Nieuw in de MR van Los Hoes:
Ik ben Ellen Busschers (36 jaar) en trotse moeder van Ferre
van bijna 5 (groep 1-2A), Maas (2 jaar) en Goos (0 jaar).
De basisschooltijd is erg belangrijk en bepalend voor
kinderen: nu en voor de toekomst.
Dat zie ik als ouder maar ook als professional.
Reeds vijftien jaar ben ik werkzaam binnen het onderwijs,
waarvan de laatste tien jaar als intern begeleider binnen het
managementteam van een grote basisschool in Enschede.
Ik neem graag zitting binnen de MR van Los Hoes omdat ik het belangrijk vind dat we als ouders een
stem hebben in de bepaling van het beleid en het nemen van beslissingen op schoolniveau. Ik denk
hier graag in mee.
Daarnaast denk ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de MR omdat ik op een positieve
manier kritisch kan zijn en met een open houding schoolinhoudelijke zaken kan benaderen. Graag
behartig ik hiermee de belangen van zowel leerlingen als ouders binnen basisschool Los Hoes.

Tips voor het automatiseren van rekenvaardigheden
Onder automatiseren wordt verstaan het vrijwel routinematig uitvoeren van rekenhandelingen. Als
kinderen de basisbewerkingen hebben geautomatiseerd, hoeven zij hun werkgeheugen minder te
belasten bij het uitrekenen van complexere opgaven. Een groter deel van het geheugen blijft dan
beschikbaar voor het uitvoeren van niet-geautomatiseerde rekenhandelingen. Automatiseren is van
belang voor het aanleren van vaardigheden die op een hoger cognitief niveau liggen.
In onze rekenmethode wordt in elke les aandacht besteed aan het automatiseren van
rekenvaardigheden. Dit automatiseren kan echter ook heel goed thuis extra geoefend worden. Dit
kan bv. door een spelletje of op de computer. Bij het automatiseren van rekenen kun je denken aan
sommen onder de 10/20/100/1000; de tafels, breuken, maten herleiden, etc.
Hieronder een paar voorbeelden hoe jullie kind thuis kan oefenen.
Op de computer: rekenspelletjes.nl of spelletjesplein.nl en dan rekenspelletjes kiezen.
Met speelkaarten: Gebruik alleen de getalkaarten. Verdeel de stapel onder de spelers. Draai twee
kaarten om. Wie het eerst het antwoord zegt van de vermenigvuldiging van beide getallen, mag de
kaarten houden. Wie heeft op het eind de meeste kaarten? Zo kun je ook het optellen en aftrekken
oefenen. Je kunt het moeilijker maken door meerdere kaarten om te draaien. Je kunt dit ook doen
met de stenen van rummikub.
Zelf memory maken: Hiervoor heb je dik karton nodig (anders zie je de som of het antwoord er door
heen). Schrijf op één kaart de som en op een andere het antwoord. Je kunt dit zo moeilijk maken als
je wilt. Wil je breuken oefenen, dan kun je twee gelijkwaardige breuken gebruiken (bv. 1/4 en 4/16).
Of je maakt plus- en minsommen met breuken. Ook kun je breuken aan procenten koppelen (bv. 1/8
en 12,5%).

Website
Bij de berichten is geplaatst:
• Een bericht van de GGD over de ‘Week van de Teek’

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
19-04
Studiedag: kinderen vrij
20-04
MR
23-04
Koningsspelen
26-04 t/m 07-05
Meivakantie
11-05
Kinderraad
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
18-05
MR
24-05
Tweede Pinksterdag
01-06
OR

