
 

Wij wensen jullie fijne Pinksterdagen! 

Nieuwsbrief 21 mei 2021 

 
Welkom 
Liselotte Horvath en Melle Tangeman beginnen met instromen. Zij worden over een aantal weken 4 
jaar oud. We heten hen van harte welkom en wensen Liselotte, Melle en hun ouders een heel 
plezierige schooltijd op Los Hoes! 
 
 
Zelftesten 
Deze week zijn op onze school de zelftesten voor het personeel van school en van kinderopvang 
Humankind binnen gekomen. De zelftesten zijn een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen 
in school, zoals handen wassen en afstand houden. Collega’s kunnen, op vrijwillige basis, zichzelf 
twee keer per week preventief testen. Door regelmatig preventief te testen, kan een besmetting 
vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijk grotere uitbraak worden voorkomen. Preventief 
testen betekent: testen zonder dat er klachten zijn. 
Wanneer een medewerker klachten heeft, moet er vanzelfsprekend een testafspraak bij de GGD 
gemaakt worden. 
 
 
Vanuit de OR 
 
Kledinginzameling 
De kledinginzameling van afgelopen week is wederom succesvol te 
noemen. Door de opruimacties in de meivakantie hebben wij totaal 
992 kilo ingezameld. De opbrengst is bijna €300,- en komt uiteraard 
volledig ten goede aan de ouderraad en dus de kinderen. 
 
Allemaal dank voor het brengen van de kleding! Ook volgend schooljaar zullen wij in principe weer de 
kleding inzamelen, zowel in het najaar als in het voorjaar. Dus mocht je het komende halfjaar ook 
weer oude kleding weg willen doen: zet het alvast in een vuilniszak op zolder en hou de nieuwsbrief 
(en ook de reminder die de kinderen weer mee zullen krijgen) in de gaten voor de nadere details. 
 
Nieuw OR-lid 
De vacature voor een nieuw OR-lid is vervuld. Uit een eerlijke loting, omdat er meerdere kandidaten 
waren, is Henriëtte Wieskamp als nieuw lid naar voren gekomen. Zij zal de OR vanaf volgend 
schooljaar komen versterken en daar zijn we heel blij mee. Alle leden van de OR zullen zich aan het 
begin van het schooljaar weer voorstellen en daar zullen jullie ook verder met haar kunnen 



kennismaken. Helaas hebben we een aantal andere deelnemers moeten teleurstellen, maar wie 
weet komt er volgend jaar of het jaar erop weer een plekje vrij en kunnen zij het dan nog eens 
proberen. Iedereen in elk geval bedankt voor de belangstelling. 
 
 

Vanuit de OB 
 
Hout 
We hebben weer een heleboel nieuw hout gekregen voor het 
timmeren. Roy ten Voorde, heel erg bedankt daarvoor! De kleuters zijn 
er heel blij mee! 
 
Knopen 
Voor het atelier zijn wij op zoek naar leuke, gekleurde knopen. Voor wie 
thuis heeft liggen en ze niet gebruikt: wij willen ze heel graag! 

 
 
Vanuit de BB 
 
Alternatieve kampactiviteiten groep 8 
Op maandag 31 mei en dinsdag 1 juni zullen de beide groepen 8 verschillende activiteiten 
ondernemen ter vervanging van hun kamp. Op maandag zullen de kinderen bij het Rutbeek gaan 
klimmen en vlotten bouwen. Deze activiteiten worden afgesloten met een barbecue. Op de dinsdag 
fietsen ze naar Rekken om daar te gaan zwemmen in het natuurbad en kano te varen. We hopen dat 
het weer tegen die tijd toch echt gaat meewerken en wensen de kinderen en hun leerkrachten alvast 
heel veel plezier! 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  

• Informatie en aanmeldformulier voor de typecursus van  Ravizza; 

• Vanuit de  H. Franciscusparochie: informatie over aanmelding Vormselproject voor leerlingen 
van de huidige groepen 7 

 
Bij de fotoalbums is een album geplaatst met foto’s van de Koningsspelen op het AVH-terrein. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
24-05 Tweede Pinksterdag 
01-06 OR 
08-06 Kinderraad 
 
 
 
 

 


