
 

Nieuwsbrief 18 maart 2022  

Rusland en Oekraïne voeren allerlei onderhandelingen om het conflict op te lossen. Overal heb je 

conflicten, niet alleen in de wereld vaak ook in het klein. In het gezin op school en op de sportclub. 

Soms ook tussen vrienden of ouders. Hoe ga je daar mee om? 

Ik heb ooit een Ted-talk gezien van William Ury met de titel: The way from ‘no’ to ‘yes’. Deze is terug 

te vinden op Youtube.  

Wiliam Ury is een hele bekende bemiddelaar die ingezet wordt bij grote conflicten in de wereld. Hij 

schetst aan de hand van een verhaal wat zijn werk is en wat hij doet. Aan dit verhaal moest ik deze 

week denken. In mijn eigen woorden: 

Er was eens een man die liet zijn drie zonen in totaal 17 totaal kamelen na. De eerste zoon kreeg de 

helft van de kamelen, de tweede zoon kreeg een derde van de kamelen en de derde zoon kreeg een 

negende van de kamelen. De zonen kwamen bij elkaar en zagen dat ze een probleem hadden. 17 

kamelen kun je niet delen door twee, ook niet door drie en ook niet door negen. En ze kwamen er 

maar niet uit samen.  

Ten slotte gingen de drie zonen naar een oude wijze vrouw. De wijze vrouw hoorde het probleem 

aan en zei dat ze geen oplossing voor het probleem wist maar wel haar kameel wilde meegeven aan 

de drie zonen.  

De zonen kwamen thuis met de kameel van de wijze vrouw. Nu hadden ze 18 kamelen. Ze gingen 

opnieuw met elkaar in overleg. De helft van 18 kamelen is 9 kamelen, een derde van 18 kamelen is 6 

en een negende van 18 kamelen is 2 kamelen. 9+6+2 kamelen is samen 17 kamelen. Bleef er één 

kameel over om terug te geven aan de wijze vrouw. 

Wat ik van de Ted talk over heb gehouden is dat helpt om in een conflict op zoek te gaan naar de 18e 

kameel. Dat wens ik Rusland en Oekraïne en dat wens ik ook onszelf toe, in ons werk en in onze eigen 

omgeving.  

 
Acties 

Na een voorstel van leerlingen uit klas 1gvp1 is deze hele klas enthousiast geraakt om iets te doen 

voor Oekraïne. Samen met de parallelklas 1gvp1 hebben de leerlingen besloten a.s. vrijdagmiddag 18 

maart van 16.00 - 17.30 uur een actiemarkt te organiseren op het binnenplein van de school. Er zijn 

allerlei (zelfgemaakte) lekkernijen en spullen te koop, maar ook spelletjes te doen. Kinderen kunnen 

zich laten schminken, hun nagels laten lakken of grabbelen.  

 



Ook voor de ouders is er iets leuks. Een Haaksbergse ontwerper/schilder gaat een aantal van zijn 

schilderijen veilen en mogelijk komen meer kunstenaars dat doen. Deze opbrengst is ook voor 

Oekraïne. 

We hopen natuurlijk op een goede opkomst en daarmee een mooie opbrengst! 

 
Laatste mogelijkheid ophalen gevonden voorwerpen 

Ouders en leerlingen hebben tot dinsdag einde van de middag de mogelijkheid in de gevonden 

voorwerpen te zoeken naar spullen die ze missen. De gevonden voorwerpen liggen in de keuken op 

de bar. Wat er na dinsdagmiddag nog ligt geven we aan een goed doel. 

 
Kinderraad 

Zoals jullie weten heeft onze Kinderraad input geleverd voor het strategisch beleidsplan van Keender, 

de stichting waar we als school bij horen. Graag delen we een paar punten van hen met jullie. 

Wat vinden jullie top aan jullie school? Hebben jullie nog ideeën of tips voor onze 
school? 

- Aardige juffrouwen en meesters 

- Dat juffrouwen en meesters ook tussendoor 

spelletjes doen. 

- Je hebt veel keuzes (o.a. kansrijke taal) 

- Op schoolplein is er heel veel te doen. 

- Veel materialen en voorzieningen, 

waaronder gebouw 

- Dat kinderen mee mogen denken 

- Glazen wanden (kun je altijd contact 

maken) 

- Open lokaal 

- De boom van de 7 habits 

- Meer vrijetijd als tijd voor jezelf   

- Meer aarde en planten (doolhof) op het 

schoolplein (wel veilig met camera) 

- Langere eetpauzes tussen de middag 

- Lokalen van groep 8 moeten dicht (met 

muren) 

 

Op welke manieren leren jullie het beste? Op 
welke manier leren jullie het plezierigst? 

Wat zou je willen leren? Wat vinden jullie 
belangrijk om te leren op school om goed 
voorbereid te zijn op de toekomst? 

- Door instructie 

- Met behulp van divices 

- Iets tussendoor voor jezelf doen als het 

even niet lukt 

- Door spelletjes te maken van rekenen en 

taal 

- Met elkaar kletsen 

- Als je je kan concentreren 

- Zoals het nu is 

- Iets meer geschiedenis 

- Iets meer wat je later kan doen met je werk   

(iets meer over beroepen) 

- Iets over de toekomst weten hoe die er uit 

komt te zien 

- Hoe de printer werkt. 

 
 
Fotografiecursussen in alle groepen 
 
Vanaf maandag zijn er fotografiecursussen in alle groepen aan de hand van diverse thema’s. In de 

groepen volgt hier meer informatie over. 

 



Fotograaf gevonden en nog meer fotografen gezocht 
 
Vorige week vroegen we om fotografen, om foto’s te maken van de diverse activiteiten die wij op 

school organiseren. Denk hierbij aan evenementen als Pasen, Sinterklaas, Kerst, sportevenementen, 

Los Hoes shows en de schoolreisjes. Dat heeft alvast geleid tot één aanmelding. Daar zijn we blij mee 

maar we zijn nog steeds op zoek meer aanvulling in onze fotoclub.  

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. 

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

23 mrt.   Studiedag: kinderen zijn vrij!  
1 apr.   Sleep inn voor groep 7 
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