
 

Nieuwsbrief 14 januari 2022  

 
Kinderraad 
De Kinderraad bestaat dit schooljaar uit Sofie Spijkerman, Lisa Jansen, Merijn Brouwer, Suze 
Lemmens, Anna Gerritsen, Steijn Schenk, Jasmijn Lemmens en Hugo Evers. Op onderstaande foto 
staat de Kinderraad afgebeeld. Door alle coronaperikelen is het helaas niet eerder gelukt om een foto 
te maken. Telkens waren er leden afwezig tijdens de vergadering, maar deze week is het dan toch 
gelukt. Gelukkig zijn we heel flexibel en hebben we de laatste vergaderingen buiten kunnen voeren, 
zodat we toch met de kinderen uit de verschillende groepen samen konden zijn en de vergaderingen 
dus door konden gaan. 
In de vergadering van afgelopen week hebben de kinderen aangegeven wat zij belangrijke 
eigenschappen en kwaliteiten vinden die de nieuwe directeur van Los Hoes zou moeten hebben. 
Deze input neemt het team mee bij het opstellen van de profielschets. 
 

 
 
 
 



Hoofdluis 
Helaas is op dit moment de luizencontrole niet mogelijk. Maar voor 
volgend schooljaar zijn we op zoek naar een nieuwe planner. Ik, Yvonne, 
doe nu voor het zesde jaar de planning van de luizenouders, maar vanaf 
volgend schooljaar heb ik geen kinderen meer op Los Hoes. 
 
Wat houdt het in: voor het begin van het schooljaar maak ik een standaardplanning met ouders per 
klas en stuur deze in de Whatsapp groep van de luizenpluizers. Voor elke luizencontrole verwerk ik 
de afmeldingen en kijk of er genoeg ouders per klas overblijven. Daarnaast vang ik, samen met het 
andere Hoofd Luis Merlin, de nieuwe luizenouders op bij hun eerste controle. Merlin zorgt ervoor dat 
de benodigde materialen op school aanwezig zijn. 
 
Heb je interesse, meld je dan aan via de ouderraad: or@bs-loshoes.nl . Je kunt dan dit jaar nog met 
mij meekijken. 
 
Groeten, 
De Hoofd Luizenouders: Yvonne Belshof en Merlin Brummelhuis 
 
 
Vanuit de Onderbouw 

 
 
 
 
 
 
Als je ontdekt wat er in deze bak zit, weet 

jij waarover ons nieuwe thema gaat! 
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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.) 

31 jan. Basketbaltoernooi groepen 7 en 8 (onder schooltijd; en nog onder voorbehoud) 
1 feb. Kinderraad 
1 feb. OR 
8 feb. MR 
17 feb. Carnaval 
18 feb. Studiedag: kinderen vrij 
21 feb. t/m 25 feb. Voorjaarsvakantie 
 

 

 


