
1 
 

 

 

Nieuwsbrief 13 mei 2022  

Voor de vakantie hadden we op school de Koningsspelen. Voor mij was dit natuurlijk de eerste keer 
dat ik dit meemaakte bij Los Hoes. Wat een happening was dat, wat een energie en wat een plezier. 
Ik werd daar heel blij van. Onderweg naar huis dacht ik daarover na. Natuurlijk word je blij van 
gezellig met elkaar bezig zijn en het leuk hebben. Maar er was meer waar ik me blij over voelde. Wat 
we op die dag met elkaar hebben laten zien is ‘the leader in me’ in optima forma! Leerlingen, team 
en ouders doen samen wat nodig is om een superdag te hebben. Daar is een goede voorbereiding 
voor geweest, met vertrouwen in elkaar én ruimte voor ieders eigen inbreng, talenten en 
verantwoordelijkheid. Wat een bijzonder om dat zo mee te maken! Bedankt allemaal, hulpouders, 
team en kinderen.  
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Welkom op onze school! 
Welkom Isa en Vesper Zwerink Vermeij in de onderbouw. Isa start weer in haar bekende 

mentorgroep en Vesper is gestart in de mentorgroep van Erna. Wij wensen jullie en jullie ouders 

(weer) heel veel leerplezier toe op Los Hoes. 

 
Bericht vanuit de onderbouw 
De komende week starten we weer met een nieuw thema, welke dit is verklappen we nu nog niet 

      we hopen dat heel veel kinderen jullie thuis gaan informeren. Een klein tipje van de sluier …… het 

begint ons al wel een beetje te kriebelen. 

 
Nicôle zag Sara 
 

Onze collega, Intern Begeleider, Nicôle is in de 
vakantie 50 jaar geworden. We hebben daar met 
zijn allen uitgebreid aandacht aan besteed. Voor 
en tijdens de vakantie met bloemen en berichtjes, 
om haar te feliciteren én omdat we blij zijn met 
haar als collega. 
 
Op de foto zie je hoe de kleuters haar na de 
vakantie hebben toegezongen, met slingers en een 
heuse Sara-pop van de collega’s. 
 
 

 
 
 
Hulpouders 
 
We zijn op zoek naar leesouders en rekenouders (oefenen van tafels en automatiseren). De 
hulpouders worden gekoppeld aan vaste leerlingen. Met deze extra handen in de klas kunnen we 
kwaliteit van het onderwijs verbeteren.  
 
Reacties kunnen naar Nicôle:  n.hoogland@keender.nl 

 
 

 

 

Bijna twee jaar lang zette het coronavirus een streep door tal 
van activiteiten op de basisscholen. Geplande 
bovenschoolse activiteiten zoals schoolsportdagen, 

voorstellingen en erfgoedprojecten, het Anne Frank-project en het natuureducatieve excursies 
konden niet doorgaan, evenals jaarlijkse activiteiten die de scholen zelf organiseren.   
Nu vrijwel alle maatregelen verleden tijd zijn en er gelukkig weer veel meer kan vond het Haaksbergs 
Onderwijs Overleg (H2O) het tijd voor een feestje voor alle leerlingen. Aan alle kinderen van 
Haaksbergen zijn workshops aangeboden vanuit de Commissie Culturele Vorming.  

mailto:n.hoogland@keender.nl
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Voor de invulling van de workshops is allereerst contact gezocht met diverse aanbieders uit de 

gemeente Haaksbergen. De kinderen konden kiezen uit allerlei soorten workshops o.a. dans, theater, 

rap, graffiti, sierraden maken, robotica, stop-motion en nog vele andere gave workshops.  

Na afloop kregen alle kinderen nog een versnapering mee naar huis. Het was een fantastische, 

gezellige en leerzame ochtend! 

 

 

 

 

 
 
Voortgang vacature directeur Los Hoes update 
Er inmiddels een nieuwe vacaturetekst gemaakt. In deze tekst laten we nog meer zichtbaar en 

voelbaar zijn wie we als Los Hoes willen zijn. Daarnaast gaan we de vacature breder uitplaatsen en 

gaan we gebruik maken van nieuwe communicatiekanalen. Verdere informatie volgt nog. 
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Kamp groep 8 
 
Groep 8 mag na twee jaar eindelijk weer op kamp. Het kamp vindt plaats bij kampeerboerderij De 
Langenberg in Rijssen. Leerlingen gaan op de fiets ernaar toe. Het programma is nog een verrassing. 
 

 
Veiligheidsmeter 
 
Ook dit jaar doen wij weer mee aan het meten van de sociale veiligheid op school. De leerlingen van 

groep 6, 7 en 8 worden gevraagd om vragen over sociale veiligheid in te beantwoorden. Wij vragen 

ook altijd input van jullie als ouders. Binnenkort krijg je van ons een mail met de vraag om de 

veiligheidsmonitor in te vullen. Je helpt ons, als je dit wil doen. Op deze site kun je er meer over lezen 

https://www.veiligheidsmonitorpovo.nl/.Wij gebruiken de opbrengsten van de leerlingen en van de 

ouders om te reflecteren hoe we er op dit moment voor staan én bij het bepalen van onze doelen 

voor de komende jaren.  

 
Schoolreisjes 
 
Volgende week komt informatie hierover in de nieuwsbrief. 

 
Kinderraad van 10 mei 
 
In de Kinderraad gaan we altijd zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de briefjes leerlingen in die 

in de brievenbus van de Kinderraad zitten. We hebben gereflecteerd op de briefjes: wat voor dingen 

erop staan, wat we daaruit kunnen opmaken en wat we ermee kunnen en willen doen.  

De Kinderraad zag dat er wel goede ideeën op de briefjes staan, maar dat vaak niet duidelijk is waar 

het idee vandaan komt of wat het beter maakt. Ook zag de kinderraad dat over sommige ideeën nog 

niet zo goed is nagedacht.  

De kinderraad heeft nu afgesproken om een ideebriefje te maken met hulpvragen. Kinderen van de 

Kinderraad gaan komende weken  zullen langs de groepen gaan om uit te leggen hoe dit werkt.  

Volgende keer bespreken we hoe de kinderraad alle kinderen kan laten weten wat ze doen, 

bijvoorbeeld met de ideeën en waarom.  

 
‘Big five scoren’ in het Witte Veen  

bericht van de Franciscusbende 

Zondag 22 mei verzamelen we om 15.00 uur bij de familie ter Huurne aan de Braamweg 11 te 
Buurse. Onder leiding van het I.V.N. gaan we het Witte Veen in op zoek naar ‘the big five’: Schotse 
hooglanders, reeën, fazanten, hazen en de wolf! Het wordt een wandeling van twee uur voor 
kinderen en hun ouders tussen de mooiste heide en planten in onze regio! Geef bij je opgave aan 
met hoeveel kinderen en volwassenen je komt: franciscusbende@franciscusparochie.nl . We vragen 
€ 3,-- voor de onkosten. 
 

https://www.veiligheidsmonitorpovo.nl/
mailto:franciscusbende@franciscusparochie.nl
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Foutje in de brief over de Avondvierdaagse 
 
De inschrijving voor de avondvierdaagse is op woensdagmiddag en donderdagochtend. Het stond 

andersom in onze brief die als bijlage bij de vorige Nieuwsbrief zat. Voor de zekerheid is de 

verbeterde brief opnieuw in de bijlage gezet.  

Opgeven en betalen kan alleen op woensdag middag 18 mei van 14:00-14:30 en donderdag ochtend 

19 mei van 8.15 tot 8:45 uur in de keuken van Los Hoes bij de leden van de OR. 

 
Belangrijke data 
 
25 mei                  groep 5   Natuurexcursie 

26 en 27 mei  alle groepen 
 Hemelvaartsdag en vrijdag, vrijde dagen 
3 juni   groep 5 en 6  sportdag  
9 juni   groep 1 t/m 7  schoolreisje 
13-17 juni  avondvierdaagse 
15-17 juni  groep 8   kamp 
23 juni   Eenzorgroutedag 
1 juli vanaf 12 uur   studiemiddag close reading 
14 juli                   Los Hoesshow open air (in plaats van 
14 mei) 
16 tm 28 aug  alle groepen 
 Zomervakantie 
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Haaksbergen, 22 april 2022                                                         
  
 
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
We morgen weer! 
De wandelkring DIO organiseert de Avondwandelvierdaagse.  
We zijn blij dit jaar weer als vanouds kunnen meelopen en we zouden het leuk vinden om weer in 
schoolverband te doen. In deze brief lees je alle informatie over de wandelvierdaagse. 
 
De vierdaagse wordt dit jaar gehouden van 13 tot en met 17 juni. Wij lopen mee met de 3 km, 5 km 
en 10 km op 4 avonden. Onderaan deze brief staan de startplaatsen en -tijden. 
We hebben er voor gekozen om op woensdag onze rustdag te houden.  
  
Kinderen lopen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de eigen ouder(s)/verzorger(s)! 
Onderweg verzorgt de oudervereniging een pauzemoment (ranja en wat lekkers).  
De oudervereniging draagt alleen voor dit pauzemoment verantwoordelijkheid. 
 
Kosten 
De kosten bij voorinschrijving via school zijn € 5,50 per persoon voor deelname aan 4 avonden met 
medaille (zonder medaille € 4,50).  
DIO vindt het wenselijk dat ouders/verzorgers die meelopen ook deelnemersgeld betalen. Zo is er 
een goed overzicht van het werkelijk aantal deelnemers in verband met begeleiding en verzorging 
onderweg, maar kunnen ook EHBO, drukwerk, vergunningen, routes etc. bekostigd worden. 
De wandelvereniging wordt namelijk niet gesubsidieerd.        
 
Opgave 
Opgeven en betalen kan alleen op woensdag middag 18 mei van 14:00-14:30 en donderdag ochtend 

19 mei van 8.15 tot 8:45 uur in de keuken van Los Hoes bij de leden van de OR. 

Er vindt geen na-inschrijving plaats.  
Op school zullen er iPads liggen waarop je je kunt aanmelden. 
Zorg ervoor dat je de juiste informatie paraat hebt. Wie loopt er? Uit welk groep? Welke afstand? 
Voor de hoeveelste keer? En wel of geen medaille? 
Graag met gepast geld betalen (alleen contant mogelijk).  
 
Kinderen en ouders die niet op alle dagen willen meelopen, kunnen zich per avond bij het 
startbureau op de vertreklocatie opgeven. Zij ontvangen daar dan ook de medaille. De kosten 
bedragen per avond € 4,50 (of € 2,50 zonder medaille). Deze opgave verloopt niet via school. De OR 
verzorgt alleen de inschrijving voor kinderen en ouders die 4 avonden meelopen. 
 
Posten 
In verband met grote verschillen in de routes hebben we dit jaar weer besloten met drie 
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pauzeposten te werken.  Er is een post voor de 3 km lopers en een voor de 5/10 km. Dit kunnen we 
alleen realiseren met voldoende hulpouders. 
De posten worden aangegeven met een Los Hoes beachvlag. 
 

Hulpouder zijn? 
Zoals ieder jaar hebben we jullie hulp nodig! Lijkt het je leuk om een avond (of meerdere avonden) te 

helpen dan zouden we dat heel fijn vinden. Wat word er van je verwacht?  

Vanaf ongeveer 17:30 uur verzamelen we op school. Daar staan de spullen klaar die je mee moet 

nemen naar de post. Op de post zelf zorg je dat de tafels klaar staan, de ranja is ingeschonken en wat 

lekkers klaar staat. Als de wandelgroep is geweest, ruim je alles op en breng je het weer naar school. 

Uitgebreidere info volgt vanzelfsprekend zodra je hebt opgegeven. Aanmelden kan via deze link of 

QR code: https://forms.office.com/r/sk8TgWN0zH  

 

 
 
T-shirt Los Hoes 
De kinderen die meelopen en zich aangemeld hebben via school, krijgen een T-shirt in bruikleen dat 

zij tijdens het lopen aan kunnen doen. Deze worden door de mentoren uitgedeeld. 

De T-shirts moeten in de week na de vierdaagse gewassen bij de eigen mentor worden ingeleverd. 
Kinderen die maar één avond meelopen en zich bij het startbureau opgeven, kunnen ook een T-shirt 
in bruikleen krijgen. Deze kan ook bij de mentor worden opgehaald. 
 
Uitreiking medaille - bloemendefilé 
Op vrijdagavond 17 juni is de feestelijke intocht, ook wel het bloemendefilé genoemd. Alle 
wandelaars komen dan aan bij de Kroonprins. Hier worden de medailles uitgereikt door leden van de 
Ouderraad en ieder kind van Los Hoes krijgt een lekkere verrassing! Vanaf daar zal ongeveer om de 
10 minuten een van de drie muziekkorpsen vertrekken waarbij aangesloten kan worden om richting 
het centrum te lopen.  
 
Respect voor jezelf, de ander en de omgeving 
Willen jullie vooraf thuis samen met uw kind bespreken hoe we ons onderweg zouden moeten 
gedragen als we meelopen aan de A4D? Te denken valt aan taalgebruik en respect voor anderen en 
de schone omgeving.  
 
 
Wij hopen op vier gezellige wandelavonden! 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Esther, Ruud, Mayke, Susan, Jan Jaap en Mirte 
 
 
 

https://forms.office.com/r/sk8TgWN0zH
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Overzicht startplaatsen en -tijden Avondwandelvierdaagse 2022 
 
Startplaatsen 
Maandag  13 juni  Basisschool Bonifatius, Lijsterstraat 11 
Dinsdag  14 juni  Basisschool Pius X, W.H. Jordaansingel 20          
Woensdag  15 juni  Gangelhuuske, Molenstraat 56 (onze rustdag)   
Donderdag  16 juni  Los Hoes, Hassinkborgh 16   
Vrijdag  8juni  17 juni Marktplein Haaksbergen  
 
Startdata en tijden 
Maandag t/m donderdag 
10 km  Verzamelen: 17.45 uur Vertrek: 18.00 uur   
 5 km  Verzamelen: 18.00 uur Vertrek: 18.15 uur 
 3 km  Verzamelen: 18.15 uur Vertrek:  18.30 uur 
Rond 19.15/19.30 uur terug op startlocatie 
 
Vrijdag 
10 km  Verzamelen: 17.30 uur Vertrek: 17.45 uur   
 5 km  Verzamelen: 18.00 uur Vertrek:  18.15 uur 
 3 km  Verzamelen: 18.30 uur Vertrek:  18.45 uur 
 
Belangrijk!!  
Zorg dat je op tijd bij de startplaats aanwezig bent.  
Het nummer van de Beachflag komt in de nieuwsbrief te staan (deze weten wij op dit moment nog 
niet) 

 
 


