
 

Nieuwsbrief 21 januari 2022  

 
Interne vertrouwenspersoon 
Nicôle Hoogland heeft de taak van interne vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator 
overgenomen van Mirjam Reterink. Natuurlijk heeft Mirjam voor haar vertrek gezorgd voor een 
goede overdracht. 
Wanneer een leerling behoefte heeft aan een gesprek met de vertrouwenspersoon, kan het een 
briefje in de rode brievenbus doen. Deze brievenbus hangt boven in de centrale hal. Nicôle zal dan 
met het kind in gesprek gaan. Ook collega’s of ouders die iets vertrouwelijks willen bespreken, 
kunnen contact zoeken met de vertrouwenspersoon. Dit kan door Nicôle aan te spreken, telefonisch 
contact te zoeken of via email een afspraak te maken. Het emailadres is 
internevertrouwenspersoon@bs-loshoes.nl . 
De interne vertrouwenspersoon is ook het aanspreekpunt bij klachten binnen onze school; zorgt voor 
eerste opvang van de klager en zoekt samen met de klager naar oplossingen; geeft ondersteuning en 
advies; kan doorverwijzen en neemt initiatieven om preventieactiviteiten binnen school op te zetten. 
 
 
Mondkapjes leerlingen 
We zien het gebruik van mondkapjes bij de leerlingen van groep 6 t/m 8 helaas afnemen. We hebben 
dit met de kinderen besproken, maar willen ook jullie als ouders vragen om dit met je kind te 
bespreken. Door de grote besmettelijkheid van de Omikron variant zou het fijn zijn als zoveel 
mogelijk kinderen zich aan het advies houden om een mondkapje te dragen als zij zich verplaatsen 
buiten de groep. We hebben helaas deze week alweer een bovenbouwgroep in quarantaine moeten 
sturen, maar willen dit graag zoveel mogelijk voorkomen. Het dragen van een mondkapje kan 
hieraan bijdragen. 
 
 
Basketbaltoernooi 
Eind januari zou het jaarlijkse basketbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 worden gehouden. Helaas 
moet dat toernooi ook dit jaar worden overgeslagen vanwege de geldende maatregelen. Hopelijk 
kunnen de kinderen van de verschillende basisscholen elkaar straks wel sportief ontmoeten bij het 
handbaltoernooi dat gepland staat in de maand april. 
 
 

Website 

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

1 feb. Kinderraad 
1 feb. OR 
8 feb. MR 
17 feb. Carnaval 
18 feb. Studiedag: kinderen vrij 
21 feb. t/m 25 feb. Voorjaarsvakantie 
 

 

 


