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Nieuwsbrief 8 april 2022  

 
Afgelopen dinsdag kwamen twee inspecteurs van de onderwijsinspectie bij ons op school. Zij 
kwamen voor een verificatiebezoek. Dat betekent dat ze komen kijken of de sturing op de kwaliteit 
door het bestuur van Keender ook in de praktijk werkt. Ze hebben gesprekken gevoerd en in 
verschillende groepen lessen bezocht.  
 
Aan het einde van het bezoek hebben we een mondelinge terugkoppeling gekregen, met positieve 
punten en ontwikkelpunten.  
Als positieve punten hebben ze onder meer genoemd: de positieve benadering van kinderen, de rust 
bij kinderen, het aantrekkelijke lesaanbod, de betrokkenheid, inzet en het enthousiasme van de 
teamleden en de aandacht die we besteden aan ‘modeling’.  
 
Als ontwikkelpunt noemden ze de effectiviteit van de lestijd als paraplu. Wat we verder kunnen 
ontwikkelen is onder meer: de keuze van werkvormen, de eenduidigheid van doelen, controle of doel 
is behaald en de wijze van instructie. 
 
Dit sluit aan bij ons eigen beeld en ook bij waar we als team aan werken. En dat is belangrijk bij 
kwaliteitszorg: dat we een helder beeld hebben van onszelf, wie we zijn, waar we staan en dat we 
van daaruit ons steeds ontwikkelen. 
 

 
Kinderraad, terugkoppeling van 4 april 

De input voor het strategische plan van de Kinderraad is doorgegeven aan de bestuurder. Zij neemt 
de input van alle Kinderraden binnen Keender zoveel mogelijk mee in het plan. 
 
De kinderen uit de raad gaan ook langs de groepen met een presentatie die ze hebben gemaakt, over 
wat de Kinderraad doet en waar deze voor is.  
 
Op school is een brievenbus, waar kinderen briefjes in kunnen doen voor de Kinderraad. Elke 
bijeenkomst kijkt de Kinderraad wat er in de bus zit. We zijn nu, samen met de Kinderraad aan het 
bedenken en bespreken hoe zij op een goede manier om kunnen gaan met die briefjes. Want ze 
hebben vaak allerlei vragen: wat wordt er bedoeld met dit briefje, wat gebeurt er als we het wel 
doen of niet doen, wie gaat er eigenlijk over, en hoe vertellen we de andere kinderen erover. De 
volgende keer gaan we hiermee verder. 
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Oproep vanuit de MR 
 
Als Los Hoes zijn we trots op de grote betrokkenheid van jullie als ouders bij onze school. Daarom 

willen we jullie vragen met ons als MR mee te denken en ons input te geven. Heb je ideeën, 

onderwerpen en/of een aanmelding voor een MR-vergadering: stuur ons dan een mail via: 

mr@bs-loshoes.nl . 

 
Ramadan 2022 

De Ramadan is dit jaar begonnen op 1 april. De Ramadan is een maand van bewustzijn en 
zelfreflectie. Tijdens deze periode wordt door moslims wereldwijd tussen zonsopgang en 
zonsondergang gevast. Dit houdt in dat er in die periode niet wordt gegeten of gedronken. Wanneer 
de maand Ramadan ten einde is, begint het Suikerfeest. Omdat de periode van ramadan wordt 
bepaald aan de hand van een maankalender, begint Ramadan elk jaar op een andere datum. 
Ramadan 2022 is dit jaar begonnen op 1 april 2022 en eindigt waarschijnlijk op 1 mei. Wij wensen 
iedereen een goede en betekenisvolle Ramadan. 
 
 
Volgende week in het basisonderwijs: de week van het geld 

Door van jongs af aan te oefenen met sparen, plannen en keuzes maken leren kinderen 
vaardigheden die op latere leeftijd hard nodig zijn. We doen daarom verschillende activiteiten in de 
groepen, die gaan over omgaan met geld. Alle kinderen krijgen ook de ‘week van het geld’ krant. 
Meer over deze week kun je hier vinden: www.weekvanhetgeld.nl. 
 
 
Paasactiviteit op vrijdag 15 april 

Volgende week vrijdag hebben we in elke bouw paasactiviteiten. Alle groepen zullen die dag een 
bezoek aan het bos brengen. De kleuters gaan op zoek naar de eieren die de Paashaas heeft verstopt 
en de kinderen uit de midden- en bovenbouw zullen een bosspel spelen. Op school krijgt elk kind iets 
lekkers en drinken. Er hoeft niets meegenomen te worden vanuit huis, behalve de lunch natuurlijk.  
De kinderen uit de midden- en bovenbouw hebben deze dag geen gym en zijn de gymspullen dus niet 
nodig. 
Denk aan gemakkelijk zittende kleren met schoenen of laarzen die vies mogen worden. De kinderen 
van de bovenbouw zullen op de fiets naar het bos gaan. 

 
        Met een hazige groet, de Paascommissie    
 

 

 

 
 
 
 

 

mailto:mr@bs-loshoes.nl 
http://www.weekvanhetgeld.nl/
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Schaken: lessen en schoolschaaktoernooi, aanmelden uiterlijk 22 april 

Dit schooljaar wil de schaakbond nog een schoolschaaktoernooi in Haaksbergen organiseren. Ter 
voorbereiding bieden we een aantal activiteiten aan: 
In de bovenbouw oefenen kinderen naar keuze al met het programma Chessity.  
Vincent Vleeming biedt na de meivakantie op school 5 schaaklessen aan voor kinderen van groep 5 
t/m 8. De kosten hiervoor zijn €30,00. De lessen zullen op maandag van 14.30 uur tot 15.30 uur zijn. 
De lessen worden afgesloten met een online schaaktoernooi.  
Aanmelden voor deze schaaklessen kun je doen door uiterlijk 22 april a.s. een email te sturen naar 
Ilona Köiter, mentor van groep 8: i.koiter@keender.nl. 
 
Later dit schooljaar vindt in Haaksbergen het schoolschaaktoernooi plaats. De datum is nog niet 
bekend. Meedoen aan het dit schoolschaaktoernooi staat uiteraard los van het volgen van de 
schaaklessen. Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen zich voor dit toernooi opgeven. 
 
 
Privacy 
 
Vorige week hebben we een geboortekaartje opgenomen in de nieuwsbrief, om een heugelijk feit te 
delen. We kregen daar verschillende reacties op, waaronder reacties dat het gaat om 
persoonsgegevens die met veel mensen gedeeld werden. We zijn blij met jullie reacties hierop. Soms 
is het nog wat zoeken met elkaar hoe we op een goede manier nieuws delen, met aandacht voor 
ieders privacy. In het vervolg zullen we in dit soort situaties aan de betrokken ouders vragen of ze 
iets in de nieuwsbrief geplaatst willen hebben, en zo ja wat.  
 
 
 
Rectificatie 

In de vorige nieuwsbrief stond een vervelende fout, namelijk het emailadres van Jolanda. Dit is niet 

j.mijnen@loshoes.nl maar j.mijnen@bs-loshoes.nl.  

Dus voor de volledigheid opnieuw het overzicht: 

• administratieve zaken:  Jolanda op email adres  j.mijnen@bs-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. 

 
Adoptie oorlogsgraven 
 
Onze school heeft twee oorlogsgraven geadopteerd. Vanmorgen hebben de groepen 8, na hun 

bezoek aan verschillende gebedshuizen, hier een bloemstuk neergelegd. 

mailto:i.koiter@keender.nl
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mailto:j.mijnen@bs-loshoes.nl
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Agenda  (in groene tekst staan nieuwe data) 

15 april  Goede vrijdag -  paasactiviteiten  
18 april  2e paasdag leerlingen vrij 
19 april  zorgroute dag - leerlingen vrij 
22 april  koningsspelen 
24 april  Los Hoes Show 
25 apr-6 mei  meivakantie 
 


