
 

Nieuwsbrief 17 september 2021  

 
KIES 
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het 
overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer 
verschillend zijn. 
Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren 
begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen 
omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. 

Onderzoek, door de universiteit Utrecht o.l.v. Ed Spruijt, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het 
beter verwerken van de scheiding en dat het contact en communicatie met ouders verbetert. 
 
Als kinderen, bij KIES, beter leren omgaan met de scheiding van hun ouders, kunnen blokkades in een 
vroeg stadium worden opgeheven. Problemen zullen zich minder stapelen en kinderen zullen zo 
minder gestoord worden in hun dagelijkse ontwikkeling. Voor meer informatie over KIES kun je 
terecht op de website: www.kiesvoorhetkind.nl . 
 
In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders van KIES-groepen 
komen de kinderen 8 keer één uur bij elkaar. Het KIES programma vindt plaats op school, onder 
schooltijd. 
Ouders willen zeker niet dat hun kind last heeft van de scheiding. Maar hoe kun je een kind hierbij 
begeleiden? Om je kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide 
ouders of voogd. 
Heb je belangstelling om jullie kind(eren) deel te laten aan KIES, laat het dan weten aan de mentor 
van je kind of de intern begeleider.   
 
 
Vanuit de BB 
 
GEZOCHT: INTERESSANTE BEROEPEN! 
Van 6 t/m 17 oktober is de Kinderboekenweek, met het thema: “Worden wat je wil”. Het lijkt ons 
super leuk als er ouders zijn die iets in de bovenbouwgroepen willen laten zien of vertellen over hun 
beroep. In overleg kan dan een moment worden gekozen wanneer het ons allebei uitkomt. Opgeven 
kan door een mailtje te sturen naar Madelon (m.oskam@keender.nl ) Wij horen graag van jullie! 
 
 
 
 
 

http://www.kiesvoorhetkind.nl/
mailto:m.oskam@keender.nl


PlasticVanTastic- band 
Woensdag 22 september a.s. geeft Herman Beumers onder 
schooltijd een muziekworkshop voor kinderen uit de groepen 4, 5 
en 6, die geïnteresseerd zijn om eventueel deel te nemen aan de 
PlasticVanTastic band van de Haaksbergse Harmonie. Na deze 
workshop kun je je aanmelden voor deze band. 
 
Als muziek maken je leuk lijkt en je wilt dit direct in orkestverband doen, maar je weet nog niet welk 
instrument er bij je past? Doe dan mee! 
In 6 lessen ga je beleven hoe leuk het is om op een blaasinstrument in een band te spelen. Je speelt 
dan op een P-bone, P-trumpet, J-flute of Nuvo Dwarsfluit. Als knallende afsluiter geef je een heus 
concert voor je ouders samen met het leerlingenorkest van de Haaksbergse Harmonie. 
 
PlasticVantastic – band cursusprogramma 
Waar:  Los Hoes 
Wanneer: Vanaf 27 oktober t/m 1 december elke dinsdagmiddag van 14.15-14.45 uur (totaal 6 

lessen) 
 Maandag 6 december 18.00 tot 18.30 uur repetitie met leerlingenorkest Haaksbergse 

Harmonie 
  Vrijdagavond 10 december 19.00 uur live concert voor ouders, familie en vrienden 
Kosten: €39,- (6 lessen, inclusief bruikleeninstrument en live concert) 
Cursusleider: Herman Beumers 
 

 
We hebben dit naschoolse aanbod al twee keer eerder op onze school mogen aanbieden. Een hele 
mooie kans voor kinderen om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met een 



blaasinstrument. Mocht je/jouw kind geïnteresseerd zijn, moedig hem/haar dan aan om a.s. 
woensdag voor deze workshop te kiezen. 
 
 
Update NAW-gegevens 
Indien er in adresgegevens, telefoonnummers of mailadressen wijzigingen bij zijn, willen jullie deze 
dan per mail aan ons doorgeven, zodat onze administratie up-to-date blijft? Je kunt wijzigingen 
doorgeven via directie@bs-loshoes.nl . Dank jullie wel! 
 
 

Telefoon 
We hebben de afgelopen dagen af en toe problemen gehad met onze 
telefoon. Mocht je ons bellen en er wordt opgenomen maar je hoort niets, 
probeer het dan a.u.b. nog een keer weer. Als we opnemen via ons vaste 
toestel gaat het gelukkig wel goed. We hopen dit probleem zo snel 
mogelijk opgelost te hebben. 
 

 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  

• Een bericht van de Franciscusbende over activiteiten voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 
vanuit de Franciscusparochie 

• Open Dag Dansstudio Steps 18 september 
 
 
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 
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