
 

Nieuwsbrief 10 september 2021  

 
Welkom 
Yousef en Rosa Ahmed starten a.s. maandag bij ons op school. Yousef komt in de mentorgroep van 
Madelon/Vera en Rosa gaat naar de mentorgroep van Karin. 
Job ten Berge en Luuk Appelman gaan de komende weken instromen in de onderbouw. 
Wij heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom bij ons op school en wensen hen een hele 
fijne schooltijd op Los Hoes! 
 
 

                 
 
Trashpackers 
Gisteren hebben de kinderen uit de bovenbouw een enorm inspirerende presentatie gehad van 
Tijmen Sissing van Trashpackers over het opruimen van afval en de invloed die jij daar als individu op 
kunt hebben. We kregen een compliment als school dat we begonnen zijn met afval scheiden! Dit 
gebeurt namelijk nog maar op 8% van de basisscholen in Nederland. De kinderen waren razend 
enthousiast en velen van hen gingen in de pauze direct aan de slag om afval te verzamelen. Goed 
voorbeeld doet goed volgen… 
Op de website is het fotoalbum van deze presentatie terug te vinden. 
Houd ook onze Facebookpagina in de gaten, want daarop zullen we nog een filmpje plaatsen. 
 



 
 

 
Webinars van Loes 
We weten als geen ander dat het grootbrengen van een kind soms 
een uitdaging is en wel eens vragen of zorgen met zich meebrengt. 
Om ouders te helpen geeft Loes op haar website en via (gratis) 

webinars tips en adviezen over opvoeding. De informatie is afkomstig 
vanuit de expertise van de afdeling Jeugdgezondheid van GGD 

Twente. Bij de berichten op onze website is een kalender geplaatst waarop het actuele aanbod 
webinars te vinden is. Er zijn de komende weken o.a. webinars over: Gezin in scheiding? Praten met 
je kind over relaties en seksualiteit, Puberbrein, en Online pesten. 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  

• Een kalender met webinars van Loes 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
21-09 MR 
29-09 Studiedag: kinderen zijn vrij 
05-10 Voetbaltoernooi groepen 7 en 8 (onder schooltijd) 
06-10 Start Kinderboekenweek 
 

 

https://www.loes.nl/tips/tips-coronavirus.html
https://www.loes.nl/agenda/
https://www.ggdtwente.nl/professionals/voor-onderwijs-en-kinderopvang

