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Gelukkige kerst 

Een spetterend nieuwjaar 

Wees goed voor jezelf 

En lief voor elkaar! 

 

 

 
Welkom 
Na de kerstvakantie zullen Tygo en Roan Bouwmeesters starten op Los Hoes. Zij zijn verhuisd naar 
Haaksbergen. Tygo komt in de mentorgroep van Natalie en Roan in de mentorgroep van Boraya. 
Ook Anthony Christenhusz gaat na de kerstvakantie begin. Hij wordt in januari 4 jaar oud. 
Wij heten Tygo, Roan, Anthony en hun ouders van harte welkom op onze school en wensen hen een 
heel plezierige schooltijd! 
 



 
Kerst 
Vanochtend zijn de ontbijtpakketjes 
bezorgd. We hopen dat we zo ook 
vandaag bij jullie thuis nog kunnen 
bijdragen aan de kerstsfeer en de 
kinderen lekker hebben kunnen 
smullen. De ‘bezorgers’ waren heel enthousiast over het warme 
onthaal dat hen overal ten deel viel! 
En wat waren er veel kijkers bij de live stream! Leuk om jullie zo 
nog even weer te zien en fijn dat we op deze manier nog weer 
iets voor jullie kinderen konden betekenen. 
Dank aan de kerstcommissie die vanaf het najaar veel werk 
heeft gestoken in het bedenken van verschillende scenario’s 
voor de kerstviering. Het was een hele organisatie, maar weer 
tip top geregeld! Heel fijn! 
 
 

 
 
Een nieuwe uitdaging 
Soms kom je op een punt waarbij je een keuze kunt en mag maken. In een periode waarin veel niet 
voor het kiezen is, voelt dat als een bijzonder moment. En alhoewel het dus in de basis fijn is dat de 
vrijheid om te kiezen er is, brengt het ook afscheid mee. Elke keus voor het ene is tegelijkertijd ook 
een keus om iets anders (achter) te laten. 
 
Met pijn in mijn hart, ga ik na een hele fijne tijd op een enorm gave school, met fantastische 
kinderen, ouders en geweldige collega’s afscheid nemen. Na bijna 25 jaar in het onderwijs te hebben 
gewerkt, waarvan bijna 16 jaar op Los Hoes, wordt het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik mag per 1 
maart a.s. starten als onderwijsadviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs. 
Ik volg daarbij mijn hart. Toen ik ooit als onderwijskundige afstudeerde, was dit mijn droom. Scholen 
adviseren en begeleiden, leerkrachten trainen, onderzoek doen en ontwikkelen… Destijds was er 
nauwelijks werk in deze sector, maar dat is nu anders. Vandaar dat ik deze kans aangrijp, hoe lastig 
het ook is om iets heel moois achter me te laten. 
 
In het nieuwe jaar zal de procedure voor het vinden van een opvolger worden opgestart met MR en 
team. En tot 1 maart zal ik me natuurlijk nog volledig blijven inzetten voor deze prachtige school en 
zorg dragen voor een goede overdracht. 
We zien en spreken elkaar! 
 
Martine Keemers 
 
 
Leestips 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief boekentips voor de kerstvakantie. 
Wist je trouwens dat een lidmaatschap voor de bilbiotheek voor kinderen gratis is? Hoe leuk is het 
om samen met je kind met regelmaat boeken te lenen in de bibliotheek en samen te lezen! 
 
 
 
  



Website 
Bij de berichten is geplaatst:   

• Een bericht van Tonego voor een basketbalclinic in de kerstvakantie; 

• Een bericht van Loes met de nieuwe kalender voor gratis ouderbijeenkomsten en cursussen 
 

 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 

27 dec. t/m 7 januari Kerstvakantie 
11 jan. Kinderraad 
31 jan. Basketbaltoernooi groepen 7 en 8 (onder schooltijd) 
1 feb. Kinderraad 
1 feb. OR 
8 feb. MR 
17 feb. Carnaval 
18 feb. Studiedag: kinderen vrij 
21 feb. t/m 25 feb. Voorjaarsvakantie 
 

 

 


