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Nieuwsbrief 15 april 2022  

 
Afgelopen donderdag is het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2021’ verschenen. Jaarlijks maakt de 
onderwijsinspectie dit overzicht over het hele onderwijs in Nederland. Het is een mooi moment om 
te reflecteren over het grotere geheel waar wij, als school, een klein én wezenlijk onderdeeltje van 
zijn.  
Om bij het begin te beginnen: de maatschappelijke opgaven van het onderwijs zijn als volgt 
gedefinieerd. Elke leerling en student: 

• verlaat het onderwijs geletterd en gecijferd; 

• kent zichzelf en heeft geleerd zelfstandig keuzes te maken; 

• draagt bij aan sociale samenhang in de samenleving; 

• slaagt in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt 

• krijgt gelijke kansen en een passend aanbod. 
 
Deze maatschappelijke opgaven vormen de essentie van ons werk, van waar we voor zijn. Veel 
hiervan is volstrekt vanzelfsprekend in ons dagelijks werk. En naarmate we bewuster zijn van wat we 
doen en waarom, zien we ook dat er zaken zijn waar we ons nog verder in kunnen – en moeten – 
ontwikkelen. Zoals kansengelijkheid en een passend aanbod. Vanzelfsprekende woorden en vaak 
weerbarstig in de praktijk.  
 
Dan een van de kernboodschappen van het rapport: de jarenlange terugloop van de taal-, reken- en 
burgerschapsvaardigheden moet eindelijk een halt toegeroepen worden. Dat is niet alleen 
broodnodig om jongeren volwaardig mee te kunnen laten doen aan de maatschappij, maar het is ook 
haalbaar. De aanpak: focus op basisvaardigheden, niet steeds weer nieuwe dingen vragen van het 
onderwijs en vooral veel aandacht voor het vergroten van de kennis en kunde van leraren. Daarvoor 
moet iedereen doelgericht samenwerken – van beleid en wetenschap tot bestuur en school.  
 
Als we naar deze kernboodschap kijken dan vertalen we die voor ons naar het belang van ons elke 
keer afvragen: wat is ook weer de essentie, de kern, de bedoeling. Van onderwijs, van een school, 
van begeleiding, van de leerkracht, van burgerschap. Maar ook van kleinere dingen, zoals een 
portfolio of een nieuwsbrief. Dit is wat wij met elkaar doen en proberen steeds beter te doen: onze 
eigen essentie verbinden met de essentie van ons werk. Ons daarop te focussen en ons niet te laten 
afleiden door dingen die er minder toe doen.  
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Welkom aan Rosalie, Lentebeau, Dieze en hun ouders 
Rosalie Rouwenhorst en Lentebeau Saksens stromen in in de groep van Johanne en Trudy en Dieze 

Jansen stroom in in de groep van Lotte en Alice.  Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd toe op 

onze school.  

 
Koningsspelen vrijdag 22 april op het terrein van Bon Boys 
 
Wat een aanmeldingen van ouders om te helpen! Super bedankt hiervoor, alle hulpouders krijgen 
aankomende week een mail met verdere uitleg. 
 
Aanstaande vrijdag 22 April is het zo ver. We gaan er een gezellig, leuke en sportieve dag van maken 
met z'n allen. We hebben dit jaar het terrein van de Bon Boys ter beschikking. 
Voor fruit, ranja/water en iets lekkers wordt gezorgd. De kinderen hoeven voor deze dag alleen lunch 
mee te nemen.  
 
Aangezien het een sportieve dag gaat worden, is het dragen van sportkleding een aanrader. 
Uiteraard mogen de kinderen oranje verkleed komen; het is immers een feestdag. Er zijn op deze dag 
geen gymlessen in De Els.  
 
De starttijden zijn als volgt: 
Groep 1 en 2:  Wij willen de ouders vragen om hun kinderen tussen 8:20-8:30 uur bij de Bon 

Boys te brengen. Zij worden daar opgevangen door de hulpouders en 
mentoren.  

Groep 3 en 4: De kinderen moeten om 8:20 u op school zijn, zodat het programma om 8:30 
uur kan starten. 

Overige groepen: Normale inloop tussen 8:20-8:30 uur op school. 
 
Om 13:50 u is er een gezamenlijke afsluiting op de taartpunt. We gaan met alle groepen het 
koningsspelendansje opvoeren. Denken jullie aan het juist parkeren van de auto, liefst in de wijk! 
 
Groetjes van de Koningsspelencommissie: Marjon, Henriëtte en Noortje 
 
 
Leonie Olthof heeft gedeeltelijke andere baan 
 
Allereerst willen we Leonie natuurlijk feliciteren. Het is altijd mooi als iemand dat kan gaan doen 

waar de passie ligt. Voor Los Hoes is hierdoor wel wat op te lossen. Dit is inmiddels gelukt. Hieronder 

wil ik graag het bericht van Leonie delen. 

Van Leonie Olthof: 

Na 15 jaar gewerkt te hebben op Los Hoes is het tijd voor iets anders en ben ik toe aan een nieuwe 
uitdaging. Sinds dit schooljaar werk ik bij stichting Paraat in de Achterhoek als bovenschools 
begaafdheidsspecialist en dat werk bevalt me zo goed dat ik daar meer van wil. 

Eerder dit schooljaar hebben jullie van Martine in de nieuwsbrief kunnen lezen dat Los Hoes krimpt en 
dat er gevraagd is wie vrijwillig op zoek wil gaan naar ander werk. Naast Mirjam en Marloes had ik 
ook aangegeven op zoek te gaan. Het liefst zou ik het schooljaar afmaken om vervolgens ergens 
anders te starten. Immers, banen voor het oprapen, al is dat wat mijn interesse heeft schaarser. En 
toen kwam er een droomvacature voorbij en hebben ze mij gekozen. Na de meivakantie ga ik op 
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donderdag en vrijdag in Hengelo bovenschools bij stichting Symbio aan de slag als 
begaafdheidsspecialist. Heel veel dank aan Eva en Sarah, die geschoven hebben met dagen, 
waardoor groep 5 met eigen vertrouwde leerkrachten verder kan.  

Op woensdag zal ik blijven invallen in de groep van Ellen dus neem ik officieel pas aan het einde van 
het schooljaar afscheid. Dat geeft mij ook de gelegenheid om de werkzaamheden voor groep 5 op een 
goede manier af te ronden. 

Dan rest mij nog wat dankwoorden. Vrij vlot na mijn afstuderen ben ik op Los Hoes terechtgekomen 
dat toen pas bezig was met het tweede schooljaar. Wat een gave periode was het om mee te helpen 
bouwen aan een Los Hoes. Ontzettend veel geleerd van deze processen samen met kinderen, ouders 
en leerkrachten. Vrij vlot na die startfase kreeg ik de mogelijkheid om een verrijkingsgroep te starten, 
iets waar mijn hart toen ook al deels lag. Ik ben blij met alle kansen die ik gekregen heb om mijzelf te 
ontwikkelen op dit gebied en om aanvullend verrijkend onderwijs neer te zetten voor kinderen die iets 
meer of anders nodig hebben dan het reguliere onderwijsaanbod. Dank aan alle ouders voor het 
vertrouwen in mij en het samen zoeken welke aanpassingen voor jullie kind nodig waren om met 
plezier naar school te blijven gaan en te blijven leren.  

Voor wie ik niet meer zie of spreek, maar dat wel wil, ik ben tot aan de zomervakantie op woensdag 
op school in de middenbouw en voel je welkom om me daar op te zoeken.  

 
Koken op school! Wij zoeken nog ouders! 
 
Na de meivakantie zouden we graag het koken weer willen opstarten! Super leerzaam en leuk voor 
de kinderen! Hiervoor zijn wij natuurlijk op zoek naar enthousiaste ouders voor de kookworkshops in 
de onder-, midden- en bovenbouw. 
 
Wil je de kinderen zien genieten en trots zien zijn op wat ze samen hebben gekookt? Wil je ze iets 
leren over nieuwe en onbekende ingrediënten? Denk hierbij aan het bakken van zoete taartjes, het 
koken van lekkere soepen, hartige wraps en het bereiden van een heerlijke stamppot. 
 
Wij zouden graag 1x in de week in elke bouw kookworkshops aan willen bieden. Per workshop kook 
je samen met zes kinderen. Je kunt deze workshop alleen of samen met een andere ouder geven. De 
kookworkshops van de onder- en middenbouw zijn 45 minuten. De workshops van de bovenbouw 
duren 60 minuten. Workshops geef je twee keer achter elkaar.  
 
Kun je niet structureel, maar wil je wel graag een keer komen koken? Of vinden opa/oma dit 
superleuk om te doen? Dat is natuurlijk geen enkel probleem, laat dit weten via onderstaand 
mailadres. 
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De workshops mogen op de volgende momenten plaatsvinden: 
Onderbouw:  maandag, dinsdag en donderdag van 10.15-11.00 uur en 11.00-11.45 uur. 
Middenbouw:  maandag, dinsdag en donderdag van 12.15-13.00 uur en 13.00-13.45 uur. 
Bovenbouw:  vrijdag van 8.30 - 9.30 uur en van 9.45 - 10.45 uur. 
 
Ben je enthousiast geworden, wil je graag komen koken? Dan horen wij het graag!  
Onderbouw: l.vaartjes@keender.nl 
Middenbouw: b.lohuis@keender.nl  
Bovenbouw: i.koiter@keender.nl 
 

 
De onderbouw is opzoek naar tuinkussens.  

 

Hallo ouder(s), verzorger(s), opa’s, oma’s hebben jullie nog tuinkussens die jullie niet meer gebruiken 

dan willen wij deze graag hebben voor onze onderbouwgroepen. 

 
Verslag van de sleep-in 
 
Op vrijdag 1 april hadden wij groep 7 de sleep-in. We kwamen met onze ouders binnen en gingen ons 

bed klaar maken. Vervolgens gingen we de avond en nacht doornemen. Toen gingen we spelletjes 

doen en buitenspelen. Daarna gingen we stoelendans doen met zijn allen. Ook gingen we chips eten 

en film kijken. Daarna deden we Los Hoes Got talent en karaoke. We gingen boven verstoppertje 

doen. Slapen deden we niet en ‘s ochtends hadden we een lekker ontbijt. Met een gekookt eitje voor 

iedereen. Toen moesten we opruimen en gingen we best wel moe naar huis. Het was de leukste 

avond ooit.  

Groetjes van de kinderen van groep 7 

 
Meesterstukmarkt 21 april voor groep 8 
 
De ouders van groep 8 zijn per mail uitgenodigd voor de Meesterstukmarkt. De afgelopen weken is 
er heel hard gewerkt aan de meesterstukken en op 21 april is het dan zo ver. De kinderen zullen in  

4 paleizen in de bovenbouw verspreid staan om hun Meesterstuk aan de ouders te laten zien en er 
iets over te vertellen. Op deze manier is er voldoende ruimte om nog afstand tussen de volwassenen 
te houden. Op donderdag 21 april zullen de kinderen hun beoordeling van ons krijgen.  

 
Sorry! 
 
In de vorige nieuwsbrief stond dat de Los Hoes show 24 april is, dit moet zijn dinsdag 24 mei a.s. 

Dank voor alle attente reacties. 
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Belangrijke data 
 
18 april  2e paasdag leerlingen vrij 
19 april  zorgroute dag - leerlingen vrij 
22 april  koningsspelen 
25 apr-6 mei  meivakantie 
24 mei  Los Hoes Show 
 


