
 

Nieuwsbrief 2 juli 2021 

 
Afscheid 

Volgende week nemen we afscheid van onze collega’s Mireille Bon, 
Merel Startman en Wilma Hams. 
Mireille heeft het hele jaar gewerkt in de mentorgroep van Alice 
vanuit de invalpool van Stichting Keender. Zij heeft nu een vaste 
aanstelling gekregen op basisschool Honesch en zal daar volgend 
schooljaar werkzaam zijn. 
Merel heeft halverwege dit jaar de vervanging van Vera Wegerif op 
zich genomen vanuit de invalpool van het Mobiliteitscentrum. Zij 
heeft een tijdelijk contract tot aan de zomervakantie op onze 
school. 
Wilma heeft 13 jaar op Los Hoes gewerkt. Eerst als leerkracht in de 

onderbouw en later als intern begeleider. Zij gaat nu een andere weg inslaan. Samen met een 
vriendin is zij een wolwerkplaats gestart. Wilma heeft altijd met grote betrokkenheid gewerkt op 
onze school. Haar inzet voor de kinderen, ouders en collega’s was enorm groot. We zullen haar 
expertise gaan missen. Wij wensen Wilma natuurlijk alle succes bij haar nieuwe avontuur en alle 
goeds voor de toekomst! De komende week zullen we deze collega’s nog even in het zonnetje zetten. 
 
In de afgelopen weken hebben we afscheid genomen van onze stagiaires. Wij willen hen ook 
bedanken voor hun inzet voor onze school en hopen dat zij veel hebben kunnen leren op Los Hoes. 
 
 
Rectificatie: Wie werkt wanneer in de groep in het schooljaar 2021-2022 
In de nieuwsbrief van vorige week stond Moniek Breukers abusievelijk zowel in groep 3 als in groep 8 
vermeld. Moniek werkt in het nieuwe schooljaar alleen in groep 3. Natalie staat fulltime in groep 8. 
 
 
Vanuit de OR 
 
Hoofdluiscontrole 
Vorige week hebben we al een oproep gedaan voor nieuwe 
luizenouders en een nieuwe coördinator. Aanmelden kan nog steeds 
via: or@bs-loshoes.nl  
Voor de mentorgroep van Wendy en Johanne is volgend schooljaar 
nog geen enkele luizenouder inzetbaar. In de mentorgroep van Erna en de mentorgroep van Karin is 
steeds maar één luizenouder beschikbaar. Het zou fijn zijn als zich uit deze groepen ouders gaan 
aanmelden. Dankjewel alvast! 

mailto:or@bs-loshoes.nl


 
Laatste lesweek 
Volgende week is de laatste schoolweek van opnieuw een bijzondere schooljaar. We proberen tot en 
met woensdag nog zoveel mogelijk het rooster te volgen. Dinsdagmiddag komen de kinderen tussen 
13.00 uur en 13.45 uur in de nieuwe groepssamenstelling, met de nieuwe mentor(en), bij elkaar. 
Deze kennismaking is alleen bedoeld voor kinderen die nu al op school zitten.  
 
De kinderen van groep 8 en hun ouders hebben donderdag hun afscheidsavond. We hebben hiervoor 
theater De Kappen afgehuurd, zodat de ouders toch bij het afscheid aanwezig kunnen zijn. We zullen 
het afscheid in twee rondes organiseren, omdat er in het theater een maximum aantal volwassenen 
aanwezig mag zijn vanwege de geldende maatregelen. We gaan er een mooie avond van maken! 
 

Vrijdagochtend worden de kinderen van groep 8 om 11.00 
uur uitgezwaaid 
Door de andere groepen wordt de vrijdagochtend gebruikt 
om de laatste spullen op te ruimen en aan de kant te 
zetten voor de schoonmaak van de vloeren in de vakantie. 
Verder mogen de kinderen deze ochtend kiezen wat zij 
willen doen. Zij mogen dan ook spelletjes van thuis 

meenemen. Ook de telefoon, Nintendo DS, iPad, etc. mag mee naar school. Natuurlijk wel op eigen 
verantwoordelijkheid. Er is die ochtend geen gymles meer. 
 
 
Studiedagen schooljaar 2021-2022 
Volgend schooljaar zullen er op onderstaande data studiedagen voor het team zijn. De kinderen zijn 
dan de hele dag vrij. De MR heeft hiermee ingestemd tijdens de vergadering van afgelopen week. 
Noteer deze data alvast in de kalender! 
 

• woensdag 29 september 2021 

• vrijdag 5 november 2021 

• vrijdag 18 februari 2022 

• woensdag 23 maart 2022 

• dinsdag 19 april 2022 

• donderdag 23 juni 2022 
 
Op de laatste vrijdag voor de zomervakantie zullen de kinderen vanaf 12.00 uur vrij zijn. 
 
Het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 is onlangs ook vastgesteld door alle 
medezeggenschapsraden van de scholen in Haaksbergen. Het is ook op onze website geplaatst op de 
pagina Vakantierooster. Je vindt daar natuurlijk ook het vakantierooster voor 2021-2022. 
 

 
MR 
In de laatste vergadering van dit schooljaar hebben we afscheid 
genomen van Marije Brouwer. Zij heeft drie jaar deel uitgemaakt van 
onze medezeggenschapsraad. Wij hebben haar bedankt voor haar 
meedenken, haar mooie kritische vragen en haar input. Ellen 
Busschers zal haar opvolgen in de MR. Marije, nogmaals bedankt voor 
je inzet en Ellen, welkom in de MR en heel veel succes gewenst! 

 
 



Website 
Bij de berichten is geplaatst:  

• Jeugdtandverzorging: mogelijkheid voor aanmelding 

• Beach handbalclinic voor de jeugd bij Stormvogels 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
08-07 Afscheidsavond groep 8 
09-07 11.00 uur uitzwaaien groep 8 
09-07 12.00 uur: zomervakantie! 
10-07 t/m 22-08 Zomervakantie 
23-08 Eerste schooldag  
 
 
 
 
 

 


