
 

Nieuwsbrief 26 november 2021  

 
Welkom 
Boaz Eijsink en Tess Doove worden volgende maand 4 jaar. Ook Hanne Westhuis en Niven de Haan 
starten binnenkort met instromen. Zij worden in januari 4 jaar. We heten Boaz, Tess, Hanne en Niven 
van harte welkom bij ons op school en wensen hen en hun ouders een heel plezierige schooltijd op 
Los Hoes! 
 
 
Sinterklaas   
Gistermiddag kregen we bezoek van twee pieten. De kinderen hadden 
een heerlijke pietenmiddag. Wat hing er een fijne sfeer in de school. De 
foto’s zijn al geplaatst op onze website. 
 
Aanstaande vrijdag bezoeken Sinterklaas en enkele van zijn pieten onze 
school. Net zoals afgelopen jaar zal er geen grote opkomst zijn waarbij we met de hele school 
Sinterklaas op het plein opwachten. Binnen alle maatregelen zullen we er natuurlijk wel voor zorgen 

dat Sinterklaas een zo warm mogelijk welkom krijgt. 
 
De kinderen worden om 8.30 uur in de eigen mentorgroep verwacht. 
Ze mogen op deze feestelijke dag verkleed op school komen. Via een 
live verbinding kunnen alle kinderen vanuit de klas Sinterklaas zien 
aankomen op school. Ook de kinderen die thuis zitten kunnen dan 
vanuit huis meekijken. 
 
Natuurlijk zullen de pieten, zoals gebruikelijk, weer een schatkamer 
inrichten waar de kinderen uit de onder- en middenbouw een 

cadeau mogen uitzoeken. De kinderen van de bovenbouw zullen elkaar met de eigengemaakte 
surprises verrassen. 
De pieten zullen om 10.00 uur voor wat drinken en lekkers zorgen. 
 
Binnen de geldende regels zullen wij er een zo gezellig mogelijk feest van gaan maken. Gelukkig 
zagen we dat dit tijdens de pietenmiddag goed lukte. Dat gaat dus ook vrijdag goed komen! 
 
 
Thuiswerk bij quarantaine 
Wanneer een kind thuis moet blijven vanwege klachten, maar wel in staat is schoolwerk te maken, 
kan het in Basispoort eventueel direct aan het werk. Ook lezen is natuurlijk altijd goed om te doen. 



Een pakketje met materialen voor thuis wordt, indien gewenst én mogelijk, aan het eind van de 
eerste thuisdag gemaakt. Waar mogelijk kan het kind via Teams aansluiten bij instructies in de groep. 
Jullie zullen begrijpen dat dit in de bovenbouwgroepen sneller en makkelijker te realiseren is, omdat 
hier klasgenoten ingezet kunnen worden om kinderen in te bellen. 
 
 
Verjaardag vieren 
Kinderen die jarig zijn (geweest) mogen trakteren op school. Omdat ouders niet meer in school 
mogen komen, kunnen jullie hiervan geen foto’s maken. Daarom het volgende: als je met de mentor 
afspraken maakt over het trakteren, kun je aangeven dat je ook graag een paar foto’s wilt. De 
mentor zal deze dan maken. 
 
 
Voorleeswedstrijd 
Ook de voorleeswedstrijd hebben we op een andere manier moeten organiseren. In elke groep in de 
BB was al een voorronde gehouden, waarbij een kampioen van de klas was gekozen. 
Van deze kampioenen zijn filmpjes gemaakt, waarin zij een stuk voorlazen uit hun favoriete boek. 
Donderdagochtend zijn deze filmpjes in de bovenbouwgroepen en door de voorleesjury bekeken. 
Gelukkig konden de kinderen die thuis zaten er online ook bij zijn. 
Er is heel goed voorgelezen door alle kandidaten, maar er kan er maar één de winnaar zijn. Dat is 
Noortje uit groep 8 geworden. Zij mag later dit schooljaar onze school vertegenwoordigen bij het 
voorleeskampioenschap van alle scholen in Haaksbergen. Noortje, nogmaals hartelijk gefeliciteerd! 
 

 
 



 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
Op de pagina Fotoalbums is het album van de Pietenmiddag geplaatst. 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 

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



 


