
 

Nieuwsbrief 11 februari 2022  

 
 
Tot ziens! 
 
Na meer dan 10 jaar met heel veel plezier gewerkt te hebben op Los 
Hoes, neem ik volgende week definitief afscheid. Vanaf 1 januari ben ik 
al gestart met mijn nieuwe uitdaging bij ROC van Twente als docent 
inburgering en educatie. Mijn taak als coördinator heb ik overigens nog 
2 maanden uit mogen voeren hier op school. Hierdoor heb ik rustig 
afscheid kunnen nemen van de kinderen en collega’s en nog 
regelmatig genoten van prachtige momenten met elkaar. Ook heeft 
me dit weer doen beseffen dat Los Hoes fantastisch is en dat ik alles 
natuurlijk heel erg ga missen! 
Helaas heb ik jullie als ouders weinig kunnen zien dit schooljaar, maar 
ik wil jullie via deze weg enorm bedanken voor jullie openheid, het 

vertrouwen in mij als leerkracht en de mooie gesprekken die ik met jullie heb mogen voeren over 
jullie kinderen. Het ga jullie goed! 
 
Groeten, Marloes 
 
 
Personele ontwikkelingen 
Volgende week is Charlotte de Vink voor het laatst werkzaam in de mentorgroep van Eva en Leonie. 
Charlotte heeft Eva vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Eva start na de voorjaarsvakantie 
weer. Sarah Hünker, die al het hele jaar stage liep in deze mentorgroep, is gestart met haar LIO-stage 
en zal nu meerdere dagen per week in de groep aanwezig zijn en de lessen verzorgen. 
Niek Smit is in groep 8 ook gestart met zijn LIO-stage. 
 
 
Definitieve adviezen VO voor groep 8 
Volgende week woensdag en donderdag ontvangen de kinderen uit groep 8 
en hun ouders het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs. Deze 
adviesgesprekken zullen online worden gevoerd. In november hebben alle 
kinderen een voorlopig advies ontvangen. 
Wij streven aan het eind van de basisschoolperiode naar een zo goed 
mogelijke doorstroming naar het voortgezet onderwijs. Wij geven daarbij de 
ouders een advies om hun kind in te laten stromen op het niveau dat naar 



ons beeld het beste bij het kind past. Het kind wordt gedurende 8 jaren door ons intensief gevolgd, 
uitgedaagd en begeleid. Hieruit komt voor elk kind een uniek advies. 
Het definitieve advies wordt op basis van leervorderingen (zichtbaar gemaakt in het Cito LOVS); 
observaties door de mentoren; de leerlijnen Kiezen, Delen en Maken en persoonlijkheidskenmerken 
van het kind opgesteld door de mentoren van groep 8, de intern begeleider en de directeur. Daarna 
kunnen het kind en de ouders zich aanmelden bij de school voor voortgezet onderwijs van hun 
keuze. 
 
 
Ontwikkelingsgesprekken groepen 1 t/m 7 
Op 9 en 10 maart staan de ontwikkelingsgesprekken gepland. Aanstaande dinsdag is er een 
persconferentie waarin versoepelingen zullen worden aangekondigd. Dit zou kunnen betekenen dat 
we oudergesprekken weer fysiek op school mogen houden. 
 
We moeten echter eerst afwachten of deze versoepelingen ook leiden tot versoepelingen in het 
protocol voor het basisonderwijs. Dat wordt telkens een aantal dagen na de persconferentie herzien 
en gepubliceerd. We weten dat dus niet direct. 
Wanneer de oudergesprekken nog niet fysiek mogen, zullen ze online via Teams plaatsvinden in de 
week van 7 maart. Jullie zullen dan worden geïnformeerd over hoe je je hiervoor kunt inschrijven. 
 
Wanneer de oudergesprekken wel fysiek op school mogen plaatsvinden, zullen jullie een 
aanmeldstrook ontvangen waarop je kunt aangeven op welke dag je echt niet kunt. We zullen hier bij 
de planning van de gesprekken dan zoveel mogelijk rekening mee houden. 
Omdat we hierover waarschijnlijk pas aan het eind van volgende week of in de voorjaarsvakantie 
duidelijkheid krijgen, willen we jullie vragen er rekening mee te houden dat de gesprekken misschien 
worden doorgeschoven naar 16 en 17 maart, omdat we het anders niet georganiseerd krijgen. 
We zullen jullie zo snel mogelijk informeren als we meer duidelijkheid hebben. 
 
 
Vanuit de OR  
 

Carnaval 
Donderdag vieren we carnaval op school 
en die dag mag iedereen verkleed 
komen. In de ochtend zal er op school 
drinken en wat lekkers uitgedeeld worden. De kinderen hoeven dus 
alleen een lunchpakketje mee. 
 
Dankzij de aanmeldingen van enthousiaste ouders kan de 
vossenjacht voor de bovenbouw doorgaan! 
Samen gaan we er een feestje van maken! 
 

 
 

Studiedag 
Vrijdag 18 februari is een studiedag. De kinderen zijn de hele dag vrij. De mentoren evalueren dan de 
afgelopen onderwijsperiode en stellen nieuwe onderwijsplannen op voor de komende periode. 
 

 

 



Vakantierooster schooljaar 2022-2023 
Het vorig schooljaar al vastgestelde vakantierooster voor 2022-2023 moest worden aangepast, 
omdat we ons nu bij de verplicht vastgestelde vakanties moeten houden aan de regio Noord. 
Dat betekent dat in het vastgestelde rooster ook voor volgend schooljaar de zomervakantie één 
week verschuift. De MR heeft ingestemd met het nieuwe rooster. 
 
Herfstvakantie  24 oktober t/m 28 okt. 2022 
Kerstvakantie  26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023 
Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 3 mrt. 2023 
Pasen   10 april 2023 
Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 
Pinksteren  29 mei 2023 
Zomervakantie  24 juli t/m 1 sept. 2023 
 

Dit vakantierooster staat nu ook op onze website vermeld. 

 

 
 
 
Finale voorleeswedstrijd 
Aanstaande woensdag vertegenwoordigt Noortje Gröniger onze school 
tijdens de finale van de voorleeswedstrijd in theater De Kappen. We 
wensen haar heel veel succes en plezier! 
 

 

Sport- en doedag 
Vrijdag 25 februari wordt op Ontmoetingspark de Greune weer een sport- en doedag georganiseerd 
voor jong en oud. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie de flyer. 
 

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 
 
 


