
 

Nieuwsbrief 15 oktober 2021  

 
 
Dode hoek- les 
De groepen 7 en 8 krijgen maandag 25 oktober les over de dode hoek bij vrachtwagens (en bussen). 
Zij krijgen een theorieles in hun groep, maar ook de vrachtwagen komt bij school, zodat ze zelf 
kunnen ervaren wat een vrachtwagenchauffeur wel en niet kan zien rondom zijn voertuig. Een 
belangrijke les! Fijn dat Veilig Verkeer Nederland samen met Noordendorp transport deze 
mogelijkheid aan scholen biedt. 
 
 
Sport en Doedag 
Vrijdag 22 oktober (in de herfstvakantie) is er van 13.00 uur tot 17.00 uur voor jong en oud van alles 
te doen op het Ontmoetingspark de Greune. In de voorbereiding van deze dag heeft onze school 
samengewerkt met de andere omliggende scholen van het Ontmoetingspark (de Kameleon, de 
Montessori en de Bonifatius) en met onder meer Smallsteps, Aveleijn, Noaberpoort, Uzin Utz en de 
sportverenigingen bij het Ontmoetingspark. 
Je kunt tijdens deze middag lekker voetballen en meedoen aan ‘Scoren in de wijk’ van FC Twente, 
een dansworkshop, sporten onder begeleiding van een fysio, spelletjes spelen of een waxinelicht 
maken. Deze middag is kosteloos en voor een hapje en drankje wordt gezorgd. 
Vooraf aanmelden is wel van belang. Dit kan via: www.ontmoetingsparkdegreune.nl  
Leuk om jullie daar te zien! 

http://www.ontmoetingsparkdegreune.nl/


 
 
 
 
 



 
Koken op school! 
We mogen weer koken op school! Super leerzaam en 
leuk voor de kinderen! 
Hiervoor zijn wij natuurlijk op zoek naar enthousiaste 
ouders voor de kookworkshops in de onder-, midden- 
en bovenbouw. 
Wil je de kinderen zien genieten en trots zien zijn op 
wat ze samen hebben gekookt? Wil je ze iets leren 
over onbekende ingrediënten? Denk hierbij aan het 
bakken van zoete appelflappen, het koken van lekkere 
soepen, hartige wraps en het bereiden van een 
heerlijke stamppot. 
We zouden graag 1x in de week in elke bouw 
kookworkshops willen aanbieden. Per workshop kook 
je samen met zes kinderen. Je kunt deze workshop 

alleen of samen met een andere ouder geven. De kookworkshops van de onder- en middenbouw zijn 
45 minuten. De workshops van de bovenbouw duren 60 minuten. Je geeft dan twee workshops 
achter elkaar aan twee verschillende groepjes kinderen. 
 
Kun je niet structureel, maar wil je wel graag een keer komen koken? Of vinden opa/oma dit 
superleuk om te doen? Laat het dan weten via onderstaand mailadres. 
 
Omdat de keuken vrij moet zijn voor deze workshops hebben we de volgende planning: 
 
Onderbouw: maandag, dinsdag en donderdag van 10.15- 11.00 uur en 11.00 -11.45 uur. 
Middenbouw: maandag, dinsdag en donderdag, van 12.15-13.00 uur en 13.00-13.45 uur. 
Bovenbouw: vrijdag van 8.30-9.30 en van 9.45-10.45 uur. 
 
Ben je enthousiast geworden en wil je graag komen koken? Dan horen wij het graag! 
Onderbouw: l.vaartjes@keender.nl  
Middenbouw: b.lohuis@keender.nl  
Bovenbouw: v.wegerif@keender.nl  
 
 
Vanuit de OR 
 
Hoofdluiscontrole 
De woensdag na de herfstvakantie zal de hoofdluiscontrole weer 
starten. 
 
Algemene ledenvergadering 
Woensdag 27 oktober is de algemene ledenvergadering van onze oudervereniging. Aansluitend 
hebben we een interessante lezing voor ouders met kinderen in de bovenbouw over 
“Gameverslaving” verzorgd door Tactus Verslavingszorg. In de bijlage bij de vorige nieuwsbrief kun je 
hierover meer lezen. Deze is ook op onze website terug te vinden. 
Aanmelden voor deze avond kan via een mail naar or@bs-loshoes.nl . We zien jullie aanmelding 
graag tegemoet. 
 
Kledinginzameling 
Zoals eerder gemeld kan donderdagavond 28 oktober (van 18.00 tot 19.00) en vrijdagochtend 29 
oktober (van 8.00 tot 8.45) weer kleding ingeleverd worden. Net als afgelopen keren kan 
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de kleding ingeleverd worden op de taartpunt (het grasveld voor de school aan de Hassinkborgh). 
Alle kinderen hebben afgelopen week een flyer als reminder meegekregen. De organisatie 
(Bag2School) deelt geen zakken meer uit. Kleding kan gewoon in dichte vuilniszakken (of andere 
dichte zakken) ingeleverd worden.  
  
Alle ingezamelde spullen worden in principe hergebruikt. Daarom is het van belang dat de kleding en 
andere spullen schoon en heel zijn.  
 

Wat mag er wel in de zakken?  

- schone kleding (zowel baby, kinderen en volwassenen)  
- lakens  
- dekens  
- gordijnen  
- knuffelbeesten  
- handdoeken  
- schoenen (per paar aan elkaar geknoopt of met tape)  
- riemen en ceinturen  
- handtassen  
  
Wat mag er niet in de zakken?  
- vuile, natte, gescheurde of beschadigde kleding  
- enkele schoenen  
- afgeknipt materiaal  
- lappen  
- matten/tapijten/vloerbedekking  
- kussens/dekbedden/slaapzakken  
- bedrijfskleding  
- speelgoed  

- matrassen   

Ruim in de herfstvakantie nog even de kledingkasten op en verzamel de kleding die toch niet meer 

gedragen wordt! Vertel het ook gerust de buren en familie! Wij hopen op een mooie opbrengst die 

volledig ten goede komt aan de oudervereniging en dus aan de kinderen!   

  

Komend voorjaar houden wij ook weer een inzameling en deze is op woensdagavond 11 mei en 
donderdagochtend 12 mei.  
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
18-10 t/m 22-10 Herfstvakantie 
26-10 MR (korte online vergadering) 
27-10 Hoofdluiscontrole 
27-10 Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Los Hoes 
28-10 Kledinginzameling (18.00-19.00 uur) 
29-10 Kledinginzameling (tot 9.00 uur) 
 
 


