
 

Nieuwsbrief 29 oktober 2021  

 
Tot ziens…. 
Na bijna 10 jaar, met plezier, op Los Hoes te hebben gewerkt, is het tijd voor een nieuwe uitdaging.  
Per 1 januari 2022 zal ik gaan werken op Zorggoed De Zegger in Bornerbroek.  Zorggoed de Zegger 
biedt opvoeding, begeleiding en behandeling aan 4- tot 18-jarigen waarbij sprake kan zijn van 
gedrags- en sociaal-emotionele problemen.  
Een heel ander soort baan, maar na bijna 20 jaar voor de klas, ben ik toe aan iets anders. Ik heb altijd 
genoten van het werken met kinderen en zal dit ook blijven doen. Ik kijk terug op een hele fijne tijd 
met jullie en jullie kinderen. Dit afscheid gaat dan ook gepaard met een lach en een traan… 
Het ga jullie goed! 
 
Mirjam Reterink 
 
Wij vinden het heel jammer dat we Mirjam moeten gaan missen als leerkracht en collega, maar 
feliciteren haar natuurlijk van harte met deze nieuwe baan! 
Haar vertrek betekent dat we op zoek moeten naar een vervanger in groep 4, die na de kerstvakantie 
samen met Carla de mentorgroep zal gaan draaien. Deze vacature zal volgende week binnen stichting 
Keender worden uitgezet. 
 
 

Studiedag 
Vrijdag 5 november is een studiedag. De leerkrachten evalueren dan de 
pedagogische en didactische groepsplannen van de afgelopen periode 
en stellen op basis van die evaluaties de nieuwe plannen voor de 
komende periode op. 
De kinderen zijn vrijdag vrij! 
 

 
Vanuit de OB 
In de onderbouw werken wij de komende weken over de herfst. 
 
 
Vanuit de OR 
 
Hoofdluiscontrole 
Bij de controle afgelopen woensdag was de hele school luizenvrij! 
 
 



Algemene ledenvergadering 
Na afloop van de ALV heeft Jaap Lummen, preventiemedewerker bij  Tactus een interessante 
presentatie gehouden over gamen. Hij heeft veel goede tips gegeven hoe je als ouder je kind kunt 
begeleiden en begrenzen bij het spelen van games en het gebruik van social media. In de bijlage de 
powerpointpresentatie die hij daarbij heeft gebruikt. 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  

• Bericht van de Franciscusbende: Beklimmen van de toren op 14 nov. a.s. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
1 nov. Kinderraad 
5 nov. Studiedag: kinderen vrij! 
23 nov. OR 
3 dec. Sinterklaasfeest 
 


