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Nieuwsbrief 20 mei 2022  

Afgelopen week is de advertentie voor vacature directeur eruit gegaan. Zoals in de volgende 

nieuwsbrief al aangegeven hebben we de tekst meer Los Hoes laten zijn en hebben we explicieter 

gemaakt wat we zoeken. De hele vacature zit als bijlage bij deze nieuwsbrief. Een fragment nemen 

we hieronder op: 

Wat zoeken wij?  
Wij zoeken een directeur die overzicht krijgt en houdt en zorgt voor samenhang. We zijn toe 
aan een nieuwe fase in de ontwikkeling van de school, waarbij we onze essentie willen 
behouden en op zoek gaan naar nieuwe manieren om deze uit te voeren. Dat betekent dat je 
én innovatief moet zijn én eren wat er is. We zoeken iemand die de school wil leiden om 
vanuit rust te veranderen met een open houding. Die tijd neemt voor reflectie, voor 
waardering, voor inspiratie. Die zich tegelijk bewust is van de eisen die aan scholen gesteld 
worden, de maatschappelijke rol die we als school hebben en de manier waarop de overheid 
daarmee omgaat. We willen dat je hart hebt voor onderwijs, dat je je kan verbinden met Los 
Hoes, het team, de ouders en de kinderen. 

 
Mocht je iemand weten in je netwerk, wijs dan op de vacature die ook op onze website staat.  
We hopen dat we in deze ronde de directeur vinden die past bij Los Hoes, bij wie we zijn én bij wie 
we willen zijn. 
 
 
Schoolreisjes 
Eindelijk kan dit jaar het schoolreisje weer doorgaan! Donderdag 9 juni zullen de kinderen van groep 

1 t/m 7 met de bus op schoolreisje gaan. Meer informatie staat in de informatie die onder deze 

nieuwsbrief is toegevoegd. 

 
Veiligheidsmeter 
Vorige week hebben we hier al een aankondiging voor gedaan. We hebben echter nog geen 
inloggegevens ontvangen om deze veiligheidsmeter uit te zetten. Wordt vervolgd! 
 
 
Vrij vragen 
Ouders vragen soms vrij buiten de schoolvakanties, voor hun leerplichtige kinderen. De directeur 

moet die aanvragen beoordelen. Het dilemma daarbij is dat je als directeur ouders en kinderen van 

je school tegemoet wil komen, dat je je tegelijk aan de regelgeving van de overheid (=de 
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samenleving) wil houden én dat je ook eerlijk naar alle andere kinderen en ouders wil zijn. Daar zit 

altijd spanning op. Aan één verzoek om vrij te krijgen, zit dus veel meer vast dan het op het eerste 

gezicht lijkt. Als ouder kun je ons helpen, door je hiervan bewust te zijn. Niet alleen als je vrij vraagt, 

ook als je ziet dat iemand anders vrij heeft gekregen.  

  
Vanuit de onderbouw. 

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat we met een nieuw thema starten in de 

onderbouw. ‘Voel jij ook de Lentekriebels’.  We kunnen nu al vaststellen dat de kinderen heel 

enthousiast en betrokken zijn. De opening van het thema ging dan wel met een slakkengangetje 

maar was heel bijzonder en interessant. Wat hebben we genoten van jouw “slakken” workshops 

Lidwien. 

 

Welkom 

In de groep van Alice en Lotte stromen de komende tijd 2 leerlingen in. Lawand Ahmed heeft 

vanmorgen zijn eerste wenmoment gehad bij ons op het Los Hoes. Liv Pierik  heeft haar eerste 

wenmoment maandag 23 mei a.s. Wij wensen Lawand , Liv en hun ouders een hele fijne schooltijd 

toe op het Los Hoes. 

Kijkochtenden OB  
 
Nadat we een aantal jaren, door de lockdown, onze kijkochtenden niet hebben kunnen laten 
doorgaan willen we dat nu alsnog voor de ouders van de groep 2 leerlingen dit schooljaar laten 
plaatsvinden. 
 

Deze hebben we gepland op 8, 16, 17, 20, 22 en 29 juni a.s. Per kind kan er één ouder komen kijken. 
De bedoeling van deze ochtend is dat de ouder aansluit bij de mentorgroep van zijn of haar zoon of 
dochter. Jullie kijken het eerste kiesmoment dan bij jullie eigen kind maar zijn ook vrij om in andere 
paleizen te gaan kijken. Als de kinderen om 9.30 uur buiten gaan spelen, komen de ouders samen en 
bespreken dat wat zij gezien hebben en de vragen die zij hebben met elkaar en met één van de 
mentoren.  
 
De ouders van de kinderen die nu in groep 1 zitten en komend schooljaar groep 2 worden zullen in 
oktober worden uitgenodigd en de ouders van de kinderen die het komend schooljaar in groep 1 
zitten en de ouders van de instromers krijgen volgend voorjaar de gelegenheid om te komen kijken. 
    
Inschrijven kan op de formulieren op het whiteboard in de centrale hal, bij de ingang van de OB.  
We hanteren wel een maximum aantal van 2 ouders per groep per morgen. 
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We hopen veel ouders van de groepen 2 te zien op één van deze ochtenden. 

 

Nogmaals een oproep: hulpouders voor de Avondvierdaagse gevraagd. 

Wij zijn dringend op zoek naar hulpouders voor de Posten (pauzeplek met versnapering voor 

de kinderen en ouders van het Los Hoes) op de 3, 5 en 10 KM. Zonder jullie hulp kunnen we 

deze posten niet realiseren. We hopen daarom op jullie hulp. 

 

Wat wordt 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  

 

 
Risk Factory 

Deze week zijn de groepen 8 naar de Risk Factory geweest in Enschede. Bij de Risk Factory hebben de 

kinderen geleerd dat je je veiligheid in eigen hand hebt, het begint namelijk bij zelfredzaamheid. In 

nagebootste praktijksituaties ervaarden ze (on)veiligheid en leerden ze goed te handelen. Dit is 

gedaan door interactieve veiligheidsscenario’s over o.a. brandgevaar, risico’s m.b.t. internetgebruik, 

verkeersveiligheid, effect van groepsdruk, contact met hulpdiensten en nog veel meer. Het was een 

erg leerzaam bezoek!  

 

https://forms.office.com/r/sk8TgWN0zH
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Volgende nieuwsbrief 

Volgende week krijgen jullie geen nieuwsbrief in verband met Hemelvaart. De week daarop weer 

wel. Bij dezen wensen we jullie allemaal hele fijne dagen toe volgende week.  

 
Dank 
 
Soms gaat er iets niet helemaal goed in de nieuwsbrief. We krijgen dat mailtjes dat er een datum niet 

klopt of dat er iets onduidelijk is. We zijn daar heel blij mee, en proberen jullie input en 

verbeteringen direct te verwerken. Blijf ons vooral scherp houden. 

 
Foutje 

In de vorige nieuwsbrief is dit plaatje verschoven. Dit plaatje 

hoorde natuurlijk bij de Franciscusbende en het scoren van de big 

five, niet bij de belangrijke data! 

 

 

 

 

 

 
Belangrijke data 
Bij de belangrijke data zijn we vorige week vergeten de nieuwe of verbeterde zaken in groen te 

zetten. Dat hebben we nu weer hersteld. 

 
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 
21 juni      MR vergadering 
23 juni   alle groepen  vrij wegens Eénzorgroute dag 
1 juli vanaf 12 uur   alle groepen   vrij vanaf 12 uur wegens studiemiddag close reading  
14 juli                   alle groepen  Los Hoesshow open air (in plaats van 14 mei) 
16 juli tm 28 aug alle groepen  Zomervakantie 
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Informatie schoolreisjes 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Eindelijk kan dit jaar het schoolreisje weer doorgaan! Donderdag 9 juni zullen de kinderen van groep 

1 t/m 7 met de bus op schoolreisje gaan. Omdat een aantal praktische zaken zijn die vooraf 

besproken moeten worden ontvang je hierover deze brief. 

De verschillende bouwen gaan elk naar een andere, superleuke bestemming.  

Onderstaand de gegevens:  

Onderbouw:  

- Wanneer: donderdag 9 juni 2022  
- Hoe laat: 8.30 uur in de mentorgroep  
- Vertrek: ongeveer 8.50/8.55 uur 
- Terug: ongeveer 15.00 uur  
- Waarheen: Flierefluiter in Raalte  
- Vertrek bus vanaf: Lavendel (dubbeldekker) 

Middenbouw:  

- Wanneer: donderdag 9 juni 2022  
- Hoe laat: 8.30 uur in de mentorgroep  
- Vertrek: ongeveer 8.40/8.45 uur 
- Terug: ongeveer. 16.00 uur  
- Waarheen: De Spelerij in Dieren  
- Vertrek bus vanaf: Oleander 
-  

Bovenbouw (groep 6 en 7): 

- Wanneer: donderdag 9 juni 2022  
- Hoe laat: 8.30 uur in de mentorgroep  
- Vertrek: ongeveer 9.00 uur 
- Terug: ongeveer 16.45 uur  
- Waarheen: Avonturenpark Hellendoorn  
- Vertrek bus vanaf: Fluitekruid 

 
De kinderen hebben deze bestemmingen deze week ook te horen gekregen in de groep. 

De kinderen moeten die dag op tijd in de eigen mentorgroep zijn. De mentor bespreekt een aantal 

zaken die voor deze dag belangrijk zijn met de kinderen. Je kunt zelf buiten wachten, zodat je de 

kinderen kunt uitzwaaien als de bussen vertrekken.  
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Graag zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school komen of de auto elders parkeren ivm met de 

geparkeerde bussen. Alle kinderen zitten op de terugweg in dezelfde bus als op de heenweg. 

Mochten kinderen last hebben van wagenziekte, geef dit dan aan bij de mentor. Eventuele 

medicijnen hiervoor kunnen ook bij de mentor afgegeven worden. Denk hierbij aan het invullen van 

het juiste formulier te vinden op de site onder ‘Overeenkomst Medicijngebruik’ 

Als je kind(eren) is aangemeld bij de BSO en je wil hier geen gebruik van maken, graag even afmelden 

op de ouderapp. Wanneer het kind(eren) later komen graag ook even een berichtje. 

Wij gaan ervan uit dat alle kinderen meegaan want het is een gewone schooldag. Als je kind om één 

of andere reden niet mee kan, moet je dit tijdig doorgeven aan de schoolleiding en eventueel verlof 

aanvragen.  

Trek je kind gemakkelijke/sportieve kleren aan die vies mogen worden. Alle kinderen dragen deze 

dag een Los Hoes shirt. Deze worden vooraf uitgedeeld in de groep. Deze moeten in de week van 20 

juni weer gewassen bij de mentor ingeleverd worden. Kinderen die mee doen met de 

Avondvierdaagse (van 13 t/m 17 juni) kunnen het shirt dan ook gelijk gebruiken tijdens de 

Avondvierdaagse. 

Als je weet dat de zon die dag volop gaat schijnen, is het raadzaam je kind ’s morgens goed in te 

smeren met zonnebrandcrème. Vanuit school nemen we extra kleding mee voor eventuele 

ongelukjes.  

Wij verzorgen de hele dag het eten en drinken. Het is dus niet de bedoeling dat kinderen iets 

meenemen (ook geen snoep of kauwgom). Hierbij houden wij rekening met de bij school bekende 

allergieën/dieetwensen voor de verschillende kinderen. 

Ook is het verstandig om tassen, sieraden, geld en waardevolle dingen thuis te laten, want deze gaan 

op eigen risico mee! Mobiele telefoons, iPads, I-pods, enz. van kinderen zijn niet toegestaan en zullen 

worden ingenomen.  

Voor dringende zaken kun je contact opnemen met school en indien nodig neemt Richard contact 

op met de desbetreffende collega.   

De ouderraad en het team hebben er zin in! Wij gaan er alles aan doen om er een geweldige dag 

voor de kinderen van te maken.  

Namens het team en de ouderraad 

Dion, Esther, Jan Jaap, Marjon, Mayke, Nienke, Ruud 

 

 

 

 


