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Nieuwsbrief 1 april 2022  

Vorige week vertelde ik al wat over de mooie studiedag die we met elkaar hadden. Naast de cito 

scores, hebben we ook besproken hoe belangrijk het is om ons elke keer te verbinden met de 

essentie van de school. Met wie we als school echt willen zijn. De essentie van de school zit in de 

missie, de visie en de kernwaarden, maar vooral ook in hoe wij die samen uitdragen in alles wat we 

doen. De komende periode gaan we daar aandacht aan besteden: hoe ons onderwijsconcept de 

essentie van Los Hoes draagt, hoe wij samen de essentie van Los Hoes dragen en hoe zelfs de 

systemen die we gebruiken en de afspraken die we maken daar steeds aan bijdragen.  

 
Ouders weer in school weer langzaam opbouwen 

We hebben in het kernteam zorgvuldig gesproken over de vraag of we ouders al weer in de school 

kunnen toelaten. Want dit maakt ook Los Hoes wel echt Los Hoes. Aangezien er nog veel 

besmettingen zijn, hebben we bewust gekozen hiermee nog even wachten. Over een maand willen 

we een nieuwe afweging doen. 

We kampen met redelijk wat uitval en we willen zoveel mogelijk voorkomen dat er klassen naar huis 

gestuurd worden.  We hopen op uw begrip 

Met Hulpouders willen we wel een beginnetje maken. in aantallen zijn er dat veel minder en het is 

ook makkelijker om afstand naar de mentoren te reguleren. 

 
Opgeven voor de Koningsspelen op 22 April a.s. 

De koningsspelen vinden dit jaar plaats op vrijdag 22 April. Voor alle groepen hebben we leuke 

activiteiten bedacht. De activiteiten zullen plaatsvinden op het terrein van de Bon Boys. Om de 

activiteiten tot een succes te maken, hebben we de hulp van jullie als ouder nodig! Als ouder ga je 

een groepje kinderen begeleiden in het uitvoeren van de spelletjes. De verschillende groepen starten 

en eindigen op verschillende tijden (deze worden in de link zichtbaar). In onderstaande link kun je je 

opgeven: https://forms.gle/LSN6wgwtFZb9mhtu5 .  

Geef je gauw op, zodat we de koningsspelen tot een geslaagde dag kunnen maken. 

Groetjes van de Koningsspelencommissie. 
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Wie, wat, waar 

Met een nieuwe interim directeur is het altijd even uitzoeken en afspreken wie waarover gaat. We 

hebben dit nu als volgt verdeeld: 

• administratieve zaken:  Jolanda op email adres  j.mijnen@loshoes.nl.  

• alles over het onderwijs en je eigen kind(eren):  de mentor 

• vrij vragen voor bijzondere omstandigheden buiten de vakanties:  via het formulier op onze 
website. Formulier mailen naar Richard op email adres r.ferweda@keender.nl. 

• mentor overstijgende zaken en andere bijzondere dingen: ook bij Richard: 
r.ferweda@keender.nl 

Je kan ons helpen door hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Wij proberen dan te zorgen dat 
je zo snel mogelijk van de juiste persoon een reactie krijgt. 

 
Luizencontrole en oproep 

Na de meivakantie zal er op woensdag in alle groepen een luizencontrole plaatsvinden om 8.30 uur. 

Het helpt ons als jullie thuis van tevoren ook een luizencontrole kunnen doen. 

Beste ouders, 

Om de luizencontrole zo snel mogelijk te laten verlopen, zijn we nog op zoek naar hulpouders in de 

onder- en middenbouw. Als je wil helpen, meld je dan aan via de ouderraad ( or@bs-loshoes.nl) 

Ook ben ik, Yvonne, dit jaar voor het laatst actief op Los hoes, omdat onze jongste dochter volgend 

jaar naar het middelbaar onderwijs gaat. We zijn dus nog steeds op zoek naar iemand die de planning 

van mij kan overnemen. Het kost je ongeveer een uur extra rond elke controle en iets meer bij de 

eerste van het jaar. Ook hiervoor kun je op het genoemde mailadres aanmelden.  

Groeten, 

Yvonne Belshof en Merlin Brummelhuis 

 
Oekraïne actie 

Twee weken geleden stond er een berichtje in deze 

nieuwsbrief dat groep 8 een flessenactie was gestart 

om geld in te zamelen voor Oekraïne.  

Twee weken lang zijn ze bijna iedere dag met tassen vol 

flessen naar de supermarkt gegaan. Afgelopen lopen 

maandag hebben we het eindbedrag met elkaar 

berekend.  

Met behulp van iedereen die flessen heeft ingeleverd, 

heeft groep 8 een bedrag van €461,75 opgehaald in 

twee weken tijd. Een fantastisch bedrag waar ze hard 

voor hebben gewerkt! 
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Bericht van de MR Gezocht: nieuwe medezeggenschapsraad leden (MR) 

De MR is een orgaan voor inspraak, voor medezeggenschap.  

Medezeggenschap is van belang, omdat het ouders en leerkrachten in staat stelt invloed uit te 

oefenen op het beleid van de school. De MR wordt vertegenwoordigd door 3 leerkrachten samen 

met 3 ouders. 

Vanuit de oudergeleding is gebleken dat de zitting-periode van Evelien de Jonge, er bijna opzit. Na 

elke aflopende periode zoeken wij als oudergeleding ouders die voor een periode van 3 jaar 

onderdeel willen zijn van de MR. Iedere ouder mag zich verkiesbaar stellen als een van zijn of haar 

kinderen is ingeschreven op Los Hoes. Wanneer er meer dan 1 ouder zich aanmeldt zullen er 

verkiezingen plaatsvinden waarbij alle ouders anoniem een stem uitbrengen op de verkiesbare 

ouders. 

Interesse? Mail jouw gegevens met foto en een korte motivatie naar mr@bs-loshoes.nl. (Aanmelden 

kan tot uiterlijk 22 april 2022). Mochten jullie vragen hebben dan kunnen jullie contact opnemen met 

Ellen Busschers (MR ouderlid) en/of Bas Dimmedal (MR ouderlid), mailadres mr@bs-loshoes.nl. 

 
Hartelijk gefeliciteerd 

Aimar heeft een broertje gekregen. Wij feliciteren hem en 

zijn ouders van harte met de geboorte van Andrés. 
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Agenda  (in groene tekst staan nieuwe data) 

1 apr.   Sleep inn voor groep 7 
5 april   inspectiebezoek 
5 april  extra open huis Assink Lyceum 
15 april  Goede vrijdag -  paasactiviteiten  
18 april  2e paasdag leerlingen vrij 
19 april  zorgroute dag - leerlingen vrij 
22 april  koningsspelen 
24 arpil  Los Hoes Show 
25 apr-6 mei  meivakantie 
 

 


