
 

Nieuwsbrief 25 juni 2021 

 
Vacature onderbouw 
We zijn heel blij te kunnen melden dat Lotte Vaartjes, die dit schooljaar haar LIO-stage (eindstage 
PABO) in de mentorgroep van Erna heeft uitgevoerd, benoemd is in de vacature voor de onderbouw. 
Zij zal dus in het nieuwe schooljaar eerst fulltime de mentorgroep van Alice gaan draaien. Alice zal na 
de zomervakantie starten met haar re-integratie. Wanneer Alice volledig hersteld is, zal Lotte nog 
een deel van de week tot einde schooljaar samen met Alice de mentorgroep blijven draaien. 
 
 
Wie werkt wanneer in de groep in het schooljaar 2021-2022 
 

Mentorgroep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag  

Onderbouw  

Lotte en Alice  Lotte Lotte/Alice Lotte/Alice Lotte/Alice Lotte/Alice 

Johanne en 

Wendy 

Wendy Wendy Johanne of 

Wendy 

Johanne Johanne 

Erna  Erna Erna Erna Erna Erna 

Middenbouw 

Karin  Karin Karin Karin Karin Nicôle 

Moniek en 

Sabrina 

Moniek Moniek Sabrina Sabrina Moniek 

Boraya Boraya Boraya Boraya Boraya Boraya 

Carla en Mirjam Carla Carla Carla of Mirjam Mirjam Mirjam 

Eva en Leonie Eva Eva Eva Leonie Leonie 

Ellen Merlinde Ellen Ellen Ellen Ellen 

Bovenbouw 

vacature ? ? ? ? ? 

Kim Kim Kim Kim Kim Kim 



Marloes en 

Sabina 

Marloes Marloes Marloes Sabina Sabina 

Madelon en Vera Madelon Madelon Madelon Vera Vera 

Moniek en 

Natalie 

Moniek Moniek Moniek Natalie Natalie 

Ilona Ilona Ilona Ilona Ilona Ilona 

 
Komende week zullen we gesprekken voeren met kandidaten voor de vacature in groep 6. 
Daarnaast zijn we nog bezig met de vervangingen voor Eva, die eind september met 
zwangerschapsverlof zal gaan; en voor Vera die nog niet volledig hersteld is, maar gelukkig al steeds 
meer in de groep is. 
 
 
Vanuit de OR 
 
Hoofdluiscontrole 
Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen we na de zomervakantie weer 
beginnen met de luizencontrole. Ik, Yvonne, doe nu 5 jaar de planning 
van de luizenouders, maar volgend schooljaar is het laatste jaar voor 
onze dochter op Los Hoes. We zijn daarom op zoek naar iemand die 
dit, na komend schooljaar, van mij kan overnemen. 
 
Wat houdt het in: 
Voor het begin van het schooljaar maak ik een standaardplanning met ouders per klas en stuur deze 
in de Whatsapp groep. Voor elke controle verwerk ik de afmeldingen en kijk of er genoeg ouders per 
klas overblijven. Daarnaast van ik samen met het andere Hoofd Luis, Merlin, de nieuwe luizenouders 
op bij hun eerste controle. Merlin zorgt ervoor dat de benodigde materialen op school aanwezig zijn. 
 
Heb je interesse, meld je dan aan via de ouderraad. Dan kun je in het nieuwe schooljaar nog met mij 
meekijken. Daarnaast kunnen we natuurlijk altijd nieuwe luizenouders gebruiken, vooral in de 
groepen in de onderbouw en groep 3. Meld je aan via: or@bs-loshoes.nl  
 
Groeten, 
De Hoofd Luizenouders: Yvonne Belshof en Merlin Brummelhuis 
 
 
Openstelling leerlijnen Kiezen Delen Maken 
Aan het begin van deze avond worden de leerlijnen Kiezen, Delen, Maken voor de ouders 
opengesteld. Hierin kunnen jullie de ontwikkeling van jullie kind(eren) volgen op deze 3 
leeressenties. 

Het webadres is: https://leerlijnen.bs-loshoes.nl 
Inlognaam: één van de mailadressen waarop jullie de nieuwsbrief ontvangen. 
Wachtwoord: Je eigen wachtwoord. Ben je dat vergeten dan kun je een nieuw wachtwoord 
aanvragen via de applicatie. 
 
 

mailto:or@bs-loshoes.nl
https://leerlijnen.bs-loshoes.nl/


 
 
Er is per gezin één mailadres beschikbaar als inlognaam; bij gescheiden ouders kunnen beide ouders 
met het mailadres waarop ze deze nieuwsbrief ontvangen, inloggen. Ouders die voor het eerst een 
kind op school hebben, ontvangen straks een mail. Het mailadres waarop ze deze mail ontvangen is 
het mailadres dat ze als gebruikersnaam moeten invoeren. Met deze mail kunnen ze een eigen 
wachtwoord instellen. Let op: de link voor het instellen van het wachtwoord is een aantal uren 
geldig. Voor kleuters die nog niet zo lang bij ons op school zijn en die nog geen startgesprek met de 
mentor hebben gehad, zijn de leerlijnen nog niet ingevuld. Deze ouders hebben volgende week het 
startgesprek. 
Zijn er vragen of lukt het inloggen niet, mail dan even.  
 
In de ontwikkelingsgesprekken volgende week zullen de leerlijnen in hoofdlijnen worden besproken. 
In MijnRapportfolio zijn de Citoresultaten van de toetsen die in de afgelopen weken zijn afgenomen, 
opgenomen. Ook vind je daarin het verslag van het portfoliogesprek. In de bijlage bij deze 
nieuwsbrief nog een keer de toelichting bij MijnRapportfolio. 
 
 
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.) 
28-06 t/m 02-07 Ontwikkelingsgesprekken (online) 
29-06 MR 
08-07 Afscheidsavond groep 8 
09-07 11.00 uur uitzwaaien groep 8 
09-07 12.00 uur: zomervakantie!  
 
 
 
 
 

 


