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Afscheid….  

 

Afgelopen woensdag heeft Martine afscheid genomen van de kinderen. In elke 

groep werd ze spontaan ontvangen. Ze heeft verteld wat voor een werk ze gaat 

doen en heeft de kinderen op wat lekkers getrakteerd. Martine heeft voor elke 

bouw spelmateriaal geschonken. Dit werd enthousiast door de kinderen en de 

mentoren ontvangen.  

 

In middag hadden ouders de gelegenheid om persoonlijk afscheid van Martine 

te nemen. Ze heeft lieve kaartjes en mooie bloemen ontvangen.  

 

Aan het einde van de studiemiddag hebben we als 

team afscheid genomen van zowel Marloes als Martine. We hebben ze in 

het zonnetje gezet middels een ´M&M’-spel´. We hebben ze beiden 

bedankt voor alle inzet en voor alles wat ze voor Los Hoes hebben 

betekend. 

 

We gaan ze ontzettend missen maar gunnen hen deze nieuwe uitdaging 

van harte!  

 

 
 
 



Dankjewel en tot ziens! 
En dan komt het moment dat ik toch echt afscheid ga nemen van Los Hoes. Na bijna 16 jaar komt er 
voor mij een einde aan dit prachtige avontuur! Wat was het een voorrecht om vanaf het begin deel 
uit te mogen maken van het team dat Los Hoes opstartte. Een bijzondere plek, met bijzondere 
mensen. Allemaal met een gelijkwaardig mooie, maar ook grote droom. Een uitdaging. Niet 
makkelijk, niet onmogelijk. 
Samen leren, ervaren, voelen, jezelf uitvinden, co-creëren, bijschaven, niet opgeven. Samen 
geïnspireerd raken, uitgedaagd worden, jezelf ontwikkelen. 
En dat allemaal om op een andere en inspirerende manier onderwijs te geven aan jullie kinderen. Het 
was voor mij een fantastische reis, waarin ik enorm veel heb mogen leren en ontzettend heb 
genoten. Zoveel mooie ervaringen en gesprekken met kinderen heb ik mogen voeren; hen zien 
ontwikkelen en plezier zien maken. Als het directiewerk eens wat tegenviel, liep ik even door de 
school. Altijd was er dan wel een gesprekje met één of meerdere kinderen of kon ik even helpen met 
een knutselwerkje of een jas die dicht moest. Dat gaf energie en dan kon ik weer door, want dan wist 
ik weer heel goed waarvoor ik het deed. 
Ook van de ontmoetingen met jullie, de ouders, heb ik genoten. Ik wil jullie enorm bedanken voor 
jullie vertrouwen in onze school, in ons team, in mij. Dank voor jullie waarderende woorden, deze 
week op het plein, via berichtjes in Teams, de mail of via een kaartje en jullie attenties. 
Jullie avontuur op Los Hoes wordt vervolgd, samen met een fantastisch team. Ik wens jullie daarbij 
alle goeds en zeg: tot ziens! Ik kijk in dankbaarheid terug! 
We komen elkaar vast nog wel weer tegen! 
 
Hartelijke groet, 
Martine 
 
 
Opvolging directie 
Gisteren zijn jullie erover geïnformeerd dat Richard Ferweda na de voorjaarsvakantie tijdelijk de 
directietaken op Los Hoes zal waarnemen. Richard is gisteren al even op school geweest. Hij heeft 
een aantal collega’s kunnen ontmoeten en nog een beetje mee kunnen proeven van het 
carnavalsfeest. Ook heb ik met hem al een aantal lopende zaken door kunnen spreken. 
Maandag 28 februari start Richard echt. Voor die dag hebben we ook een afspraak staan voor de 
overdracht. Ik heb er alle vertrouwen in dat Richard mijn taken op een goede manier zal waarnemen 
totdat er een nieuwe directeur voor Los Hoes is benoemd en wens hem daarbij heel veel succes en 
werkplezier! 
 
 
Ontwikkelingsgesprekken groepen 1 t/m 7 
Door de versoepelingen in maatregelen mogen de ontwikkelingsgesprekken met kind en ouders 
weer op school plaatsvinden. Direct na de voorjaarsvakantie zullen jullie hiervoor een uitnodiging 
ontvangen. De gesprekken vinden dan plaats op 16 en 17 maart. 
 
 
Vanuit de OR  
 
Carnaval 
Gisteren hebben we in alle groepen genoten van een gezellig 
carnavalsfeest. De kinderen waren prachtig verkleed en hebben zich 
uitstekend vermaakt. Voor de kinderen in de OB en MB was er een clown 
die in elke groep een optreden verzorgde. De kinderen van de BB hadden een vossenjacht door de 
wijk. Gelukkig werkte het weer daarbij goed mee. 



Fijn dat er zoveel ouders wilden helpen, zodat deze vossenjacht ook mogelijk was. Dank voor jullie 
hulp en ook veel dank aan de Carnavalscommissie die de organisatie uitstekend voor elkaar had. 
 
Hoofdluiscontrole 
Willen jullie zelf jullie kind(eren) goed blijven controleren op de aanwezigheid van luizen/neten? De 
woensdag na de voorjaarsvakantie zal de luizencontrole nog niet plaatsvinden. We gaan ervan uit dit 
na de meivakantie weer op te kunnen pakken. 
 
 

Website 

Bij de berichten is geplaatst:   
Basketbalclinic op maandag 21 feb. a.s. in De Els 
Engelse Mijlenloop Kidsrun 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 

21 feb. t/m 25 feb. Voorjaarsvakantie 
1 mrt.  Kinderraad 
1 mrt.  MR 
4 mrt.  Leerlijnen Kiezen, Delen, Maken worden opengesteld 
16 en 17 mrt.  Ontwikkelingsgesprekken groep 1 t/m 7 
23 mrt. Studiedag: kinderen zijn vrij! 
 
 


