
 

Nieuwsbrief 27 augustus 2021  

 
Gestart! 
De eerste schoolweek is voorbij gevlogen. 
Wat is het fijn om iedereen gezond en wel 
weer terug te zien op school! Natuurlijk is het 
soms even wennen: een nieuwe groep, een 
nieuwe mentor, misschien wel een andere 
bouw waar je nu naar toe gaat. We zien dat 
dat heel goed lukt. En als het nog een beetje 
lastig is, of niet helemaal goed gaat, mag dat 

ook. Wennen kost ook even tijd! Voor de kinderen, voor jullie als ouders en voor ons als team. 
Hopelijk kunnen we elkaar snel weer echt ontmoeten, zodat we ook met elkaar kunnen 
kennismaken. We willen benadrukken dat het natuurlijk altijd mogelijk is om via de mail of na 
schooltijd telefonisch even contact te zoeken om elkaar toch even te spreken. 
Er is in de afgelopen week al heel hard gewerkt (zie bv. de foto’s), maar we hebben ook tijd genomen 
om te ontspannen en elkaar te leren kennen. In de eerste weken van het schooljaar investeren wij 
met de kinderen tijd in het elkaar beter leren kennen en samen afspraken maken over hoe we op een 
prettige manier met elkaar kunnen samen spelen, leren en werken op onze school. We noemen dit 
KAS: Kennismaken, Afspreken en Samenwerken. Misschien heb je er thuis al iets over gehoord. Zo 
worden we samen een hechte groep en hebben we het fijn met elkaar! 
 
   

     
 
 



Voorstellen nieuwe collega’s 
 

Niek Smit 
Mijn naam is Niek Smit en ik ben 22 jaar oud. Ik heb de optie gekregen om 
mijn 4e jaar te doen op het Los Hoes in groep 8B. Het komende jaar zal ik 
het gehele jaar in deze groep te vinden zijn. Ik zal iedere week op de 
donderdag en vrijdag aanwezig zijn, met een uitzondering van een aantal 
weken. Ik hoop zo snel mogelijk aan mijn lio-stage te kunnen beginnen in 
deze groep. Ik kijk enorm uit naar aankomend schooljaar! 
 
 
 

Laura ten Heggeler 
Mijn naam is Laura ten Heggeler. Ik ben 22 jaar en ik woon in Hengevelde. In het weekend speel ik 
graag tennis. Dit komende half jaar mag ik mijn Lio stage doen bij de onderbouw in de groep van 
Erna. Ik heb er onwijs veel zin in en ik hoop veel te mogen leren! 
 
Charlotte de Vink 
Ik ben Charlotte de Vink. Vanaf de zomervakantie zal ik een periode invallen voor 
Eva in groep 5a en voor Vera in groep 7b. 
Samen met mijn vriend en twee kinderen woon ik in Neede. We hebben ook nog 
twee katten, die al behoorlijk op leeftijd zijn. 
Vroeger heb ik veel pony gereden en heb ik ook de opleiding Paardenhouderij 
gevolgd. Toch kwam zo’n 3,5 jaar geleden de switch naar de Pabo, waarvan ik afgelopen juni ben 
afgestudeerd. Het paardrijden heb ik een aantal jaren geleden ingeruild voor fietsen en wandelen. 
Ik heb erg veel zin om met de kinderen aan de slag te gaan en er samen een leuke leerzame tijd van 
te maken. 
 
 
Krentenbaard 
Er heerst krentenbaard. Dit is een besmettelijke ziekte. In de bijlage bij deze nieuwsbrief een folder 
van de GGD met informatie. 
 
 

 
 
 
 

Basispoort Thuis  
Afgelopen schooljaar hebben we tijdens het thuiswerken volop gebruik gemaakt van het inlogportaal 
van Basispoort. Via deze weg konden kinderen inloggen om bij de digitale software van onze 
methodes te komen en thuis te werken met bijv. de reken- of spellingsoftware. De inlog ging via het 
e-mailadres van de ouders (OB en MB) of de e-mailadressen van de kinderen zelf (BB) met een eigen 
bedacht wachtwoord. Dit bleek soms verwarrend, omdat er dan voor hetzelfde programma twee 
verschillende inloggegevens nodig waren (thuis en op school). Daarnaast waren zelfbedachte 
wachtwoorden vaak niet veilig genoeg en hebben we ervaren dat het aanpassen van deze 
wachtwoorden soms moeizaam verliep.   
Basispoort heeft dit opgepakt en doorontwikkeld. Daarom is de manier 
van thuis inloggen veranderd. Vanaf 23 juli hebben kinderen een zogenaamde ‘thuis login code’ 



nodig én het wachtwoord dat ze ook op school gebruiken. Deze gegevens zullen ze, indien 
nodig, ontvangen via hun mentor(en).  
Concreet betekent dit dat de manier van inloggen voor Basispoort Thuis van vorig schooljaar sinds 23 
juli niet meer werkt. In hoeverre er dit schooljaar thuis gewerkt / geoefend zal moeten worden met 
de methodesoftware via Basispoort zal moeten blijken. Laten we hopen dat het niet meer nodig is.    
 
 
Gym 
We merken dat iedereen nog even weer moet wennen, nu we weer ‘ouderwets’ kunnen gymmen en 
omkleden in de sporthal. 
De kinderen hoeven dus niet meer op de dagen dat er gegymd wordt in sportieve kleding te komen. 
Ze kunnen zich omkleden in de kleedkamers bij de sporthal. 
We laten kinderen vanaf groep 5 na de gymles kort douchen (even afspoelen). Hiermee leren we ze, 
dat het hygiënisch is om je te douchen als je getranspireerd hebt en dat dit hoort na 
sportactiviteiten. Zie ook onze schoolgids. 
 
 
Inloopavond 13 september 
In de schoolkalender staat op 13 september de inloopavond gepland. Helaas kan deze met de huidige 
richtlijnen niet doorgaan. We wachten even af of er half september versoepelingen komen en we de 
inloopavond op een iets later moment wel kunnen organiseren. Anders zullen we jullie op een 
andere manier informeren. We houden jullie op de hoogte. 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
Op de pagina Fotoalbum zijn de foto’s van het alternatieve schoolreisje van vorig schooljaar 
geplaatst. 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
02-09 Informatieavond groep 8 
07-09 OR 
21-09 MR 
29-09 Studiedag: kinderen zijn vrij 
 

 


