
 

Nieuwsbrief 20 augustus 20201   

 
Wij gaan weer beginnen!  
A.s. maandag gaat het nieuwe schooljaar van start. 
We hopen dat jullie een hele fijne vakantie hebben 
gehad en de kinderen zin hebben om te beginnen. 
In de afgelopen week zijn wij al volop bezig 
geweest om de paleizen weer in te richten en de 
lessen voor te bereiden. Wij hebben er enorm veel 
zin in om de kinderen allemaal weer te 
verwelkomen op school! Helaas kunnen we jullie 
nog steeds alleen op afstand verwelkomen door 
de geldende Coronamaatregelen. Daarover 
verderop in deze nieuwsbrief meer. 

 
In deze nieuwsbrief informeren we jullie over de belangrijkste zaken bij de start van het nieuwe 
schooljaar. Wij wensen iedereen een heel plezierig en leerzaam schooljaar toe! 
 
 
Welkom 
Evelien Schrooten, Jort Hofmeijer, Fedde van Wilgen, Dani Alkoutobi, Boaz van Heumen, Fedde van 
Heumen, Elise Hamoen, Malú Diepeveen, Sonny Lohuis, Jelle Scholten en Saar Reitsma zijn tijdens 
deze zomervakantie 4 jaar geworden of worden dat binnenkort en zullen starten op Los Hoes. 
Daarnaast gaat Meiron Matiwos Msghnna beginnen in groep 5, in de mentorgroep van Ellen. 
Wij wensen al deze kinderen en hun ouders een hele fijne schooltijd op Los Hoes! Welkom bij ons op 
school! 
 
Laura ten Heggeler, Niek Smit en Sarah Hünker gaan in het komende schooljaar hun LIO-stage op 
onze school uitvoeren. Zij zitten in de laatste fase van hun opleiding tot leerkracht. Laura werkt op 
donderdag en vrijdag in de mentorgroep van Erna , Niek werkt op deze dagen in de mentorgroep van 
Ilona. Sarah werkt in de mentorgroep van Eva en Leonie. Zij start met één stagedag in de week en in 
de tweede helft van het schooljaar zal haar LIO-stage starten. Zij is dan meerdere dagen per week in  
de mentorgroep van Eva en Leonie aan het werk. 
 
In groep 6 zal May Ling starten als nieuwe collega. Vanuit de NPO-gelden die door de overheid 
beschikbaar zijn gesteld vanwege corona, hebben we haar een tijdelijke aanstelling voor dit hele 
schooljaar kunnen geven. Met behulp van de NPO-gelden hebben we in de MB twee kleine groepen 
3 en groepen 4 kunnen maken, maar hebben we dus ook extra personeel nodig. Deze gelden zijn 



tijdelijk; in elk geval voor dit schooljaar. Op den duur zullen deze groepen weer moeten worden 
samengevoegd.  
 
Charlotte de Vink zal Eva in groep 5 vervangen in verband met haar zwangerschapsverlof. Vanwege 
de geldende coronamaatregelen, mag Eva op dit moment in haar zwangerschap al niet meer voor de 
groep. Zij zal maandag wel even kennismaken met de kinderen van haar mentorgroep, maar verder 
tot aan haar verlof andere werkzaamheden uitvoeren, omdat zij niet meer voor de klas mag staan. 
Charlotte werkt op maandag t/m woensdag in groep 5; op donderdag en vrijdag is Leonie er. 
Charlotte zal ook Vera vervangen in groep 7. Vera is bezig met haar laatste deel van haar re-
integratie. Ze staat deels al voor de groep op donderdag en vrijdag en dit zal verder worden 
uitgebouwd. Op de momenten dat Vera uit de groep gaat, is Charlotte er. 
 
Wij wensen onze nieuwe collega’s een fijne tijd en heel veel werkplezier toe! Verderop in deze 
nieuwsbrief stellen deze nieuwe collega’s zich aan jullie voor. 
 
 
Werkwijze i.v.m. Corona 
Op basis van het meest recente protocol voor openstelling van de basisscholen hebben wij de 
werkwijze voor onze school aangepast. Inmiddels hoeven de verschillende groepen leerlingen niet 
meer strikt van elkaar gescheiden te worden gehouden. Dat betekent dat wij het groepsdoorbrekend 
werken in de onderbouw en tijdens Kansrijke Taal en WO in de midden- en bovenbouw weer gaan 
oppakken, zoals dat passend is binnen ons onderwijsconcept.  
De 1,5 m afstand tussen volwassenen moet voorlopig nog gehandhaafd blijven, waardoor we jullie 
als ouders helaas nog niet weer allemaal tegelijk (bij de inloop) in school kunnen ontvangen. 
De thuisblijfregels voor kinderen met verkoudheidsklachten zijn in juli aangepast. In de bijlage bij 
deze nieuwsbrief vind je de beslisboom die nu geldt. 
 
Inloop 
A.s. maandag zullen de kinderen vanaf 8.20 uur op het plein door hun mentor worden opgewacht. 
Als de groep compleet is, zullen zij naar binnen gaan. 
Vanaf dinsdag zal de inloop van de kinderen van de onderbouw gaan, zoals dat voor de 
zomervakantie ook was. Er staat een mentor van de OB om 8.20 uur op het plein om de kinderen te 
ontvangen. De kinderen kunnen dan doorlopen naar binnen om hun spullen op te bergen en naar 
hun eigen groep te gaan. De overige mentoren van de OB staan binnen klaar om de kinderen op te 
vangen. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen vanaf dinsdag vanaf 8.20 uur via hun eigen ingang zelfstandig 
naar hun mentorgroep lopen. 
We schudden geen handen. We begroeten de kinderen met een boks, elleboog of voet. 
 
Hygiëne 
We verwachten dat de kinderen voor schooltijd thuis hun handen grondig met water en zeep hebben 
gewassen. Na toiletbezoek en voor het pauzemoment zullen de kinderen ook hun handen wassen. 
Nog steeds is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend om na toiletgang hun handen te wassen en 
door te spoelen. Willen jullie dit daarom thuis ook onder de aandacht van jullie kind(eren) brengen? 
 
BSO 
Kinderen die na schooltijd naar de BSO gaan, moeten bij de mentor(en) bekend zijn. Willen jullie dit 
daarom tijdig via een mailtje doorgeven aan de betreffende mentor(en). Onder schooltijd bekijken 
mentoren hun mail niet meer. De mailadressen vind je in de schoolgids, die is meegestuurd met deze 
nieuwsbrief. Geef ook aan naar welke BSO-organisatie het kind gaat. 
 
 



Verjaardagen 
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. De traktatie hoeft niet meer voorverpakt te zijn. Het is prettig als ouders vooraf met de mentor 
afspraken maken over het moment van trakteren. De mentor kan dan ook aangeven of er kinderen 
zijn met een voedingsbeperking of allergie. Omdat de coronamaatregelen nu wat versoepeld zijn, 
mag bij het moment van trakteren in de groep één van de ouders van het kind aanwezig zijn. 
 
 
Waar starten de mentorgroepen? 
OB 
Mentorgroep Lotte en Alice start in de speelotheek 
Mentorgroep Johanne en Wendy start in het taalpaleis 
Mentorgroep Erna start in het rekenpaleis 
 
MB 
Mentorgroep Karin in het groene paleis 
Mentorgroep Moniek en Sabrina in het oranje paleis 
Mentorgroep Boraya start in het blauwe paleis 
Mentorgroep Carla en Mirjam start in het witte paleis 
Mentorgroep Eva en Leonie start in het rode paleis 
Mentorgroep Ellen en Merlinde start in het gele paleis 
 
 
BB 
Mentorgroep May start in het blauwe paleis 
Mentorgroep Kim start in het atelier 
Mentorgroep Marloes en Sabina start in het groene paleis 
Mentorgroep Madelon en Vera start in het oranje paleis 
Mentorgroep Ilona start in het rode paleis 
Mentorgroep Natalie start in het gele paleis 
 
 
Eten en drinken 
De kinderen mogen voor de ochtendpauze iets te drinken meenemen in een goed sluitende beker 
met naam erop of in een pakje. Hierbij zijn frisdranken en energiedrankjes niet toegestaan. Tevens 
iets te eten, bv.: fruit (in kleine stukjes), een liga of een boterham, maar geen snoep. Graag de rugtas, 
beker en evt. broodtrommel van naam voorzien. Dit wordt bewaard in de lockers. Als het erg warm 
is, mogen de kinderen een flesje water meenemen naar school. 
Voor de lunch brengen de kinderen ook een beker drinken mee en hun eigen lunchpakket. Wij willen 
jullie vragen om het kind ook een theedoek mee te geven. Deze zal worden gebruikt als placemat, 
zodat deze na de lunch dichtgevouwen kan worden en weer mee naar huis kan. De tafels blijven 
hiermee schoon. We vinden het als school belangrijk om gezond gedrag te bevorderen en willen jullie 
daarom vragen om te zorgen voor een gezonde lunch. Ook bij de lunch dus géén snoep. 
 
Vanaf dit schooljaar kunnen we het afval meer gaan scheiden, omdat de vuilniswagen nu ook op de 
Hassinkborgh zal rijden. We kunnen dus de plastic  en gft-containers van de gemeente gaan 
gebruiken. Omdat de grootte van deze containers beperkt is, willen we jullie vragen zoveel mogelijk 
het drinken in bekers mee te geven i.p.v. in pakjes. We zullen de kinderen ook stimuleren het afval 
weer in hun trommeltje te doen, zodat het thuis weggegooid kan worden. 



 
 
Schoolkalender en schoolgids 
Op de website vind je op de pagina Schoolkalender de kalender voor het nieuwe schooljaar. 
Klik op de afbeelding op de pagina om de kalender te bekijken. Hierin staan alle activiteiten, 
vakanties en studiedagen vermeld. In het kader van duurzaamheid zullen we de kalender en 
schoolgids alleen digitaal verspreiden. De schoolgids is als bijlage bij deze brief meegestuurd. Hierin 
vind je bijvoorbeeld ook de gymtijden van de diverse groepen. Mochten jullie toch graag een gedrukt 
exemplaar van de gids of kalender ontvangen, geef dit dan aan bij Martine. 
De website is nog niet helemaal aangepast aan het nieuwe schooljaar. Dat zullen we de komende tijd 
oppakken. 
 
 
Vanuit de OR 
 
Hoofdluiscontrole 
A.s. woensdag zal er nog geen hoofdluiscontrole zijn, omdat ouders nog 
maar beperkt de school in mogen. We willen jullie daarom vragen om 
jullie kind(eren) zelf goed en regelmatig te controleren op de 
aanwezigheid van hoofdluizen. Mocht je kind hoofdluizen hebben, geef het dan door. We kunnen 
dan actie ondernemen om ook de andere ouders van de groep te informeren, zodat zij hun kind goed 
kunnen controleren om een eventuele uitbraak te voorkomen. 
 
Indeling fietsenstalling: ter herinnering 
De kinderen uit de groepen 1 t/m 5 stallen hun fiets aan de linkerzijde van de fietsenstalling (gezien 
vanaf het rode fietspad) ter hoogte van de ingang van de OB/glijbaan. 
De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 stallen hun fiets in de andere twee gedeeltes. Wanneer deze vol 
zijn, mogen zij hun fiets op het achterste gedeelte van de stoep plaatsen, waar de pictogrammen van 
een fiets zijn geschilderd op de tegels. Vanwege de beperkt beschikbare ruimte voor stalling, willen 
we jullie vragen zoveel mogelijk lopend naar school te komen. 
 
Denken jullie er ook nog aan dat er niet geparkeerd mag worden bij het kantorencomplex aan de 
Hassinkborgh? We hebben nu nieuwe buren aan de Hassinkborgh. Dat betekent dat ook het 
parkeren langs de Hassinkborgh beperkter is, omdat de opritten van deze bewoners vanzelfsprekend 
vrij gehouden moeten worden. Nog een reden om zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen! 
En houden jullie rekening met overstekende kinderen en ouders bij de Lavendel en het parkeren van 
de taxibusjes voor Aveleijn,  wanneer je parkeert aan de Lavendel? We willen graag dat iedereen 
veilig onze school kan bereiken. 
 
 
Gym 
Aanstaande woensdag starten ook direct de gymlessen weer. Alle groepen gymmen op woensdag en 
vrijdag. De tijden staan aangegeven in de schoolgids. De kinderen mogen zich nu weer omkleden in 
de kleedkamers. Ook wordt er na afloop van de gymles weer gedoucht door de kinderen van de 
groepen 5 t/m 8. 
 
Toestemming alleen fietsen van en naar de gym 
De kinderen van groep 7 mogen in principe alleen naar huis fietsen na de gym op woensdag, mits de 
mentor daar toestemming voor heeft gekregen van de ouders. Toestemming kan gegeven worden 
middels een mailtje of een briefje naar de mentor. 
 
 



 
Vanuit de OB 
 
Gezocht: reservekleding 
Voor de ‘ongelukjes’op school kunnen wij nog broeken voor de jongens en meiden gebruiken. van de 
overige kledingstukken hebben wij voldoende voorradig. Wie heeft er thuis nog wat over voor 
school? Hartelijk dank alvast! 
 
 
Informatieaond groep 8 
Donderdag 2 september organiseren wij een informatieavond voor groep 8 over het laatste jaar op 
de basisschool en de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
Voor de mentorgroep van Natalie start deze avond om 19.00 uur. Voor de mentorgroep van Ilona is 
de starttijd 20.30 uur. Van elk kind kan één ouder aansluiten bij deze avond, zodat we in school de 
1,5 m afstand kunnen waarborgen voor iedereen. Bij eventuele coronagerelateerde klachten blijf je 
thuis. De informatie zal ook digitaal gedeeld worden. 
 
 
Voorstellen nieuwe collega’s 
 

May Ling 
Mijn naam is May Ling en ik kom uit Boekelo. Dit jaar mag ik in groep 6b 
werken. Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk er naar uit om samen te 
zorgen voor een fijn schooljaar! Mocht je vragen hebben dan ben ik van 
maandag t/m vrijdag te vinden in het blauwe paleis in de bovenbouw. Tot 
snel! 
 
 
 
 

 
Sarah Hünker 
Mijn naam is Sarah en ik ben 21 jaar oud. Ik doe de opleiding Academische pabo aan het Saxion in 
Deventer en zit nu in mijn laatste jaar. Het komende half jaar loop ik één dag in de week stage in de 
mentorgroep van Eva en Leonie. Vanaf februari begin ik aan mijn lio-stgae en zal ik drie dagen in de 
week in de groep zijn. Ik kijk er naar uit om veel te leren in deze gezellige groep! 
 
    
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: 

• Sportdag Scholtenhagen gaat niet door; gratis proeflidmaatschap 
 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
23-08 Eerste schooldag 
02-09 Informatieavond groep 8 
07-09 OR 
 

 


