
 

Nieuwsbrief 11 maart 2022  

Deze week was ik zelf aan de beurt om met corona thuis te blijven. Ik kon gelukkig de meeste 

werkzaamheden ook uit huis doen, maar het was niet echt ideaal.  

We hebben helaas nog steeds veel zieken. We proberen zoveel mogelijk vooruit te plannen, maar 

ook de invalpool heeft nog steeds te weinig mensen beschikbaar. We zijn daarom nog niet af van 

groepen leerlingen die een dag thuis moeten blijven. Wat we nu doen is jullie daar zo vroeg als 

mogelijk over informeren. En we doen er nog steeds alles aan wat we kunnen, om dit te voorkomen. 

Omdat ik vanuit huis moest werken, was het een week met héél veel bellen en Teamsoverleg. Op een 

gegeven moment zag ik het nummer van een mentor die met mij wilde videobellen. Toen ik aanklikte 

bleek het Suze uit groep 7. Ze wilde me graag spreken over een actie voor de Oekraïne die ze met de 

klas aan het voorbereiden waren. Wat een prachtig voorbeeld van ‘the leader in me’ naar buiten 

brengen: je emoties met de hele klas omzetten in acties die daadwerkelijk kunnen helpen.  

 
Acties 

Ook in andere klassen zijn leerlingen in de weer met het bedenken en voorbereiden van acties. 

Daarom hier de volgende oproep aan ouders en verzorgers. 

Wij, de groepen 8, hebben een lege flessen actie gestart om Oekraïne helpen. Wij hebben in de eerste 
week al meer dan 300 euro opgehaald en dit bedrag blijft groeien, want er liggen weer veel flessen klaar 
om weg te brengen. Al het geld wat we ophalen gaat naar Giro 555. We komen langs de deuren, maar u 
kan de lege flessen ook op school inleveren. Bij iedere ingang staat een doos klaar. Als u geen lege flessen 
heeft, dan kan u ook bellen naar 0800-1112 (Giro 555) om een donatie te doen. Alle kleine beetjes 
helpen. Ook in de klassen hebben wij uitleg gegeven over onze actie, veel kinderen uit andere groepen zijn 
ons al aan het helpen. Helpen jullie ook mee? Inleveren kan tot en met vrijdag 18 maart, hierna horen jullie 
van ons de eindstand. 
Groeten van de kinderen van groep 8  

   



 
Op de fiets naar ‘Zien en Doen’ voor groepen 6 

Aanstaande maandag 14 maart gaat groep 6B en dinsdag 15 maart gaat groep 6A naar “Zien en 

Doen”. We gaan er op de fiets naartoe. Zouden jullie er aan willen denken dat de kinderen op de fiets 

naar school komen? 

De kinderen gaan kennismaken met een kunstenares. Tijdens de workshop laat ze zien hoe ze haar 

kunst maakt. Ze leert de kinderen dat er in iedereen een kunstenaar zit! We gaan op 

ontdekkingstocht, experimenteren met verschillende soorten tekenmateriaal en we laten ons 

verrassen.  

 
Kinderraad mag input leveren voor het Strategisch Beleidsplan 
 
Elke vier jaar moet stichting Keender een Strategisch Beleidsplan maken. Wij zijn één van de scholen 

die bij Keender horen. Het bestuur heeft daarom niet alleen aan leerkrachten, IB-ers, directeuren en 

medezeggenschapsraden gevraagd om input voor het Strategisch Beleidsplan 2022-2026, maar ook 

aan de kinderraden van de scholen. Zo betrekken we de kinderen ook bij de dingen die voor hen in 

de toekomst belangrijk zijn. Volgende week gaat de kinderraad hierover in gesprek.  

 
Goed voorbeeld 
 
Afgelopen week hebben handhavers gecontroleerd op het juist parkeren bij onze school. Diverse 

auto’s stonden in het gras. Het is, op één situatie na, bij waarschuwingen gebleven. De handhavers 

hebben aangegeven de komende weken extra te blijven controleren. Laten we proberen zo min 

mogelijk met de auto naar school te komen. En als we parkeren, laten we dit dan veilig en juist doen. 

Daarmee geven we ook het goede voorbeeld aan de kinderen.  

 
Fotografen gezocht! 
 
Voor de diverse activiteiten die wij op school organiseren worden foto’s gemaakt, die via de website 

worden gepubliceerd. Denk hierbij aan evenementen als Pasen, Sinterklaas, Kerst, 

sportevenementen, Los Hoes shows en de schoolreisjes. We zijn op zoek naar nieuwe aanvulling in 

onze fotoclub.  

Om deze foto’s te kunnen maken moet je wel in het bezit zijn van een goede camera. 

Ben jij nou die leuke ouder, verzorger, opa of oma die het leuk lijkt om foto’s te maken voor Los Hoes 

of wil je meer informatie. Neem dan contact op met de moeder van Ilana en Tycho Ebben, zij is de 

coördinator van de fotoclub. Ze is te bereiken via larissa.kempen@gmail.com. 

 
Berichtje van het Assink Lyceum: extra open huis op 5 april  
 
Ondanks het feit dat de schoolkeuze eigenlijk al gemaakt moet zijn, houden we toch een extra open 

huis op dinsdag 5 april, van 17.00 t/m 20.00 uur. We willen graag aankomende leerlingen van het 

Assink lyceum en hun ouders/verzorgers de mogelijkheid bieden om een kijkje te nemen in de 

school. Ook broertjes, zusjes en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Teamleiders, 

leraren, ondersteuners en leerlingen staan klaar vragen te beantwoorden of ‘gewoon’ even een 

gesprekje aan te gaan. Het is niet nodig om je voor het open huis aan te melden. 

mailto:larissa.kempen@gmail.com


 
Agenda  (Groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 

14 en 15 mrt.   Workshop ‘doen en maken’ groep 6 (op de fiets!) 
16 en 17 mrt.   Ontwikkelingsgesprekken groep 1 t/m 7 
23 mrt.   Studiedag: kinderen zijn vrij! 
1 apr.   Sleep inn voor groep 7 
 
 
 


