
 

Nieuwsbrief 4 februari 2022  

 
Afscheid Martine 

 

Beste ouders van Los Hoes, 

Zoals jullie in de Nieuwsbrief hebben kunnen lezen gaat Martine Los Hoes verlaten om een nieuwe 

uitdaging aan te gaan. 

Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Naast dat ze afscheid neemt van de 

kinderen en het team is ook voor jullie, als ouders, de gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar 

te nemen.  

Dit is op woensdag 16 februari van 13.45 tot 14.15 uur, buiten op het schoolplein. 

Jullie zijn van harte welkom! 

 

Hartelijke groet, 

Team Los Hoes 

 
Hoofdluis 
Willen jullie je kind(eren) goed blijven controleren op hoofdluizen? We hebben afgelopen week een 
paar meldingen gehad. Controleer daarom met regelmaat. 
 
 
Vanuit de OR  
 
Vanuit de Carnavalscommissie 
Beste ouders van groep 6, 7 & 8, maar andere ouders zijn zeker ook 
welkom! 
 
Wij zijn op zoek naar hulpouders die op donderdag 17 februari tussen 12.00 uur en 14.00 uur mee 
zouden kunnen helpen aan het mogelijk maken van een vossenjacht tijdens de carnavalsviering. De 
vossenjacht is voor de groepen 6, 7 & 8. 
 

Zonder jullie hulp geen vossenjacht! 🦊 



 

Wij horen graag vóór aanstaande maandag 7 februari per mail op wie wij kunnen rekenen! Graag een 
mail naar or@bs-loshoes.nl. 
 
Verkeersveiligheid 
In de OR-vergadering van afgelopen dinsdag hebben we o.a. gesproken over de verkeersveiligheid 
rondom de school. 
We maken ons om verschillende zaken zorgen: 
 

 

• De snelheid waarmee sommige auto’s bij 
school aan komen rijden; 

• De plekken waar auto’s parkeren (in een 
bocht; op het gras; …); 

• Wachtende ouders (en kinderen) die op het 
fietspad staan, waardoor anderen er niet langs 
kunnen; 

• Bakfietsen die veel ruimte innemen op de 
stoep of het fietspad, waardoor het voor kinderen 
en andere ouders lastig is om te passeren. 
 
 
 

We willen iedereen nogmaals heel dringend vragen om je te houden aan de verkeersregels en 
rekening te houden met elkaar en vooral met de kinderen! 
 
Kies een veilige plek om te wachten op je kind, evt. iets verder van school, zodat er ruimte is voor 
iedereen.  
 
Wanneer je kind(eren) ook soms opgehaald wordt (worden) door opa, oma of de oppas, zou je hen 
dan ook willen vragen om zich aan de regels te houden? 
 
Kinderen uit de MB en BB gaan soms op hun fiets i.p.v. over de Oleander over de stoep. Dit is 
natuurlijk onveilig voor de kinderen en ouders die lopend van en naar school gaan. In de groepen zal 
dit met de kinderen worden besproken, maar het is goed om dit ook thuis met je kind te bespreken. 
 
Samen moeten we ervoor zorgen dat iedereen veilig naar school kan! 
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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.) 

16 en 17 feb. Definitieve adviesgesprekken groep 8 
17 feb. Carnaval 
18 feb. Studiedag: kinderen vrij 
21 feb. t/m 25 feb. Voorjaarsvakantie 
1 mrt.  Kinderraad 
1 mrt.  MR 
2 mrt.  Hoofdluiscontrole (onder voorbehoud) 
4 mrt.  Leerlijnen Kiezen, Delen, Maken worden opengesteld 
 
 

 

 


