
 

Nieuwsbrief 12 november 2021  

 
 
 
Hoera! 
Op vrijdag 5 november jl. is Quinn geboren! 
Quinn is de zoon van Eva Tibben, onze collega uit de middenbouw en 
haar man Leon. 
Wij feliciteren Eva, Leon en grote broer Morris van harte met de geboorte 
van Quinn en wensen hen een heel gelukkige toekomst met z’n vieren! 
 
 
Welkom 
Daniël Raat start a.s. maandag in de mentorgroep van Boraya. Hij maakt 

de overstap van een andere basisschool in Haaksbergen naar Los Hoes. 
Wij heten hem en zijn ouders van harte welkom en wensen hem een heel fijne schooltijd op onze 
school! 
 
 
Personele ontwikkelingen 
Vera Wegerif, mentor in de bovenbouw, zal vanaf volgende week weer volledig aan het werk gaan. 
Haar re-integratietraject is deze week succesvol afgesloten. 
 
 
Vanuit de Onderbouw 
Om kinderen na een ‘ongelukje’ te kunnen verschonen, zijn wij op zoek naar jongensbroeken in de 
kleutermaten. Vooral joggingbroeken zijn heel handig, omdat de kinderen deze zelf goed aan kunnen 
trekken. 
 
 
Vanuit de Middenbouw 
De laatste tijd merken wij in de middenbouw dat de Pokémonkaarten weer helemaal terug van weg 
geweest zijn. Leuk! Maar ook merken we dat er strubbelingen bij ontstaan. Het ruilen van kaarten 
gaat namelijk niet altijd op de manier zoals gewenst en ook raken kinderen kaarten kwijt. Dat heeft 
soms teleurstelling of boosheid tot gevolg. 
We hebben hier in de groepen al aandacht aan besteed door de kinderen te wijzen op eerlijkheid, 
maar ook op eigen verantwoordelijkheid. Ons idee is dat wat je van huis mee neemt, dat je daar zelf 
verantwoordelijk voor bent. Wellicht kunnen jullie hier thuis ook enige aandacht aan schenken. 
Alvast bedankt! 



 
 
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.) 

23 nov. OR 
3 dec. Sinterklaasfeest 
14 dec. MR 
23 dec. Kerstviering 
27 dec. t/m 7 januari Kerstvakantie 
 


