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Nieuwsbrief 22 april 2022  

Graag deel ik met jullie een van onze vraagstukken, voortgekomen uit de studiedag van 19 april j.l. 
Het uitgangspunt van deze studiedag is dat we opnieuw gaan kijken wat de visie van Los Hoes 
betekent voor de dagelijkse praktijk anno 2022.  
 
Voor de coronamaatregelen waren ouders bij het wegbrengen van hun kind altijd welkom in school, 
in de groep. Door de coronamaatregelen mocht dat niet meer. Nu de maatregelen opgeheven zijn, is 
er aanleiding om na te denken over onze visie op ouders in de school vanuit het concept. 
 
Ons vraagstuk luidt als volgt: 
Hoe past de aanwezigheid van ouders aan bij het begin van de schooldag bij de visie van Los Hoes. 
Onze droom is dat we bij alle keuzes die we maken de visie van Los Hoes zichtbaar en voelbaar 
maken. Dat willen we ook bij het opstarten en afsluiten van de schooldag. Dat zou betekenen dat 
ouders vanuit het educatief partnerschap altijd welkom zijn in de school.  
 
Waar hangt dit vraagstuk mee samen, wat speelt er allemaal mee? We willen enerzijds het 
partnerschap leerling – school – ouders recht doen. Anderzijds is het belangrijk dat de leerkracht bij 
het starten van de dag in de eerste plaats aandacht heeft voor de leerlingen die binnenkomen en de 
schooldag om 8.30 uur kan starten. Tegelijk vinden we het heel belangrijk dat kinderen zich op hun 
gemak voelen, zich veilig voelen, om de overgang te maken van thuis/ouders/VSO naar 
school/leerkracht. Voor ouders is het fijn te zien hoe hun kind een eigen plek zoekt en iets wil delen. 
Ook is het mogelijk voor ouders om “even “ met de mentor in gesprek te gaan om een eventuele 
afspraak te maken voor na schooltijd. Ook kan de mentor de ouder kort aanspreken. Voor beide een 
win-win.  
In deze 10 minuten (8.40-8.30 uur) hanteren we de basisregel : respect voor jezelf, respect voor de 
ander en voor de omgeving.  
 
Welke resultaten doen er nu toe? 
In de verschillende groepen hebben de kinderen een andere ontwikkelingsfase. In de verschillende 
bouwen zijn de behoeften van kinderen, ouders en leerkrachten bij de start van de schooldag dus 
verschillend. Het is belangrijk dat we daar rekening mee houden. In de onderbouw kan het heel 
belangrijk zijn voor een kind dat een ouder meekomt in de groep. Bij de bovenbouw is dat meestal 
niet meer nodig. Er is vaak spanning tussen wat op een bepaald moment het beste is voor een 
individu en wat het beste is voor het grotere geheel.  
 
We hebben voor het naar binnen brengen tussen 8.40-8.30 uur daarom afgesproken geen algemene 
regels te stellen voor jonge kinderen of oudere kinderen. . In plaats daarvan vragen we aan iedereen 
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(ouders en leerkrachten) vanuit coachend opvoeden om je steeds af te vragen, wat het meest zinvol 
is voor het kind, voor de leerkracht en de ouder qua aanwezigheid in de school bij het begin en einde 
van de schooldag.  
 
We zullen hierop over een tijdje reflecteren. Wordt dus vervolgd! 
 
 
Vacature directeur Los Hoes 
 
Zoals jullie weten zoeken we als Los Hoes een nieuwe directeur. Helaas heeft de vorige wervings- en 

selectieprocedure niet de kandidaat opgeleverd die we zoeken. Daarom starten we direct na de 

meivakantie een nieuwe procedure. Ook gaan we de vacature via nieuwe kanalen onder de aandacht 

brengen.  

 
Agenda in de klas 
 
In elk paleis ligt een agenda met pen waarin jullie als ouders een notitie kunnen maken zoals 
verjaardag vieren, iets maken voor een jarige, tandartsbezoek, huisartsbezoek, BSO, VSO etc. Zo 
hebben mentoren overzicht en is er geen extra mailverkeer nodig. Kinderen die kunnen schrijven 
stimuleren we om het er zelf in te zetten.  
 

 

De Ouderraad is op zoek naar nieuwe leden! 

Binnenkort vertrekken er twee vaders uit de Ouderraad. Ter aanvulling zoeken we nieuwe leden, het 

liefst vaders met kinderen uit de onderbouw. Heb je belangstelling meld je dan voor 10 juni a.s. aan 

via mailadres OR: or@bs-loshoes.nl 

 
Avondvierdaagse 13-17 juni 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vind je de brief van de Oudervereniging over onze deelname aan 

de avondvierdaagse. In de bijlage onderaan kun je alles vinden over starttijden, aantal kilometers, 

kosten, etc.  

 
Van de Ouderraad: Kledinginzameling 11 en 12 mei 

Twee keer per jaar houden we een kledinginzameling, in oktober en in mei. Alle ingezamelde spullen 
worden in principe hergebruikt. Daarom is het van belang dat de kleding en andere 
spullen schoon en heel zijn.  De opbrengst van de inzameling komt ten goede aan de oudervereniging 
en dus aan de kinderen!   
  
A.s. woensdagavond 11 mei (van 18.00 tot 19.00) en donderdagochtend 12 mei (van 8.00 tot 
waarschijnlijk ongeveer 9.45 uur) kan je weer kleding inleveren op de "taartpunt" (grasveld voor 
school). Alle kinderen hebben afgelopen week een flyer als reminder meegekregen. De organisatie 
(Bag2School) deelt geen zakken meer uit. Je kan de kleding gewoon in dichte vuilniszakken (of 
andere dichte zakken) inleveren.  
 

Wat zamelen we wel in Wat zamelen we niet in 

schone kleding (zowel baby, kinderen en 
volwassenen)  

vuile, natte, gescheurde of beschadigde kleding  
 

mailto:or@bs-loshoes.nl
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schoenen (per paar aan elkaar geknoopt of met 
tape)  

enkele schoenen  
 

Lakens en dekens kussens/dekbedden/slaapzakken  
 

handdoeken lappen  en afgeknipt materiaal  

gordijnen  matten/tapijten/vloerbedekking  

knuffelbeesten speelgoed  

riemen en ceintuurs  bedrijfskleding  

handtassen  matrassen   
 

 

 
Voetballen  
 
Het schoolplein is bedoeld voor de kinderen van onze school, tijdens schooltijd. We hebben met 

elkaar afgesproken dat er niet gevoetbald mag worden op het plein. Dat is ook de reden dat er geen 

doeltjes staan en dat we die er ook niet zullen gaan plaatsen.  

Kinderen kunnen voetballen op ‘de taartpunt’. Zij maken daar doeltjes tussen bomen, of met jassen. 

Wij houden daar toezicht op. 

Soms wordt er buiten schooltijd toch op het plein gevoetbald. Wij zijn daar niet zo blij mee: de ballen 

beschadigen het gebouw. Je kan ons helpen door na schooltijd kinderen aan te spreken, als zij op het 

plein voetballen. Kinderen kunnen na schooltijd ook op de taartpunt voetballen, als zij daar geen 

overlast voor de buurt veroorzaken. We waarderen het als jullie dit thuis met je kind bespreken.  

 
 
Bericht van de GGD: 25-29 april Week van de Teek 
Heeft uw kind lekker buiten gespeeld? Vergeet daarna niet uw kind te checken op teken! Bij kinderen 

bijten de teken zich vaker vast achter de oren en rond de haargrens. Controleer dus ook op deze 

plekjes.  

https://www.ggdtwente.nl/publiek/leefomgeving/tekenbeten-wat-kun-je-er-tegen-doen  
 

 
Belangrijke data 
 
22 april  koningsspelen 
25 apr-6 mei  meivakantie 
11 mei                Kledinginzameling OR 
11 en 12 mei     Hoofdluiscontrole op school ( houd rekening met het kapsel van jullie kind) 
13 mei                Culturele activiteiten voor alle basisscholen op hun eigen school 
25 mei                Natuurexcursie groep 5 
3 juni  sportdag groepen 5 en 6 (nadere informatie volgt half mei) 
13-17 juni avondvierdaagse 
14 juni                 Los Hoesshow open air in plaats van 14 mei 
 

  

https://www.ggdtwente.nl/publiek/leefomgeving/tekenbeten-wat-kun-je-er-tegen-doen
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Haaksbergen, 22 april 2022                                                         
  
 
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
We morgen weer! 
De wandelkring DIO organiseert de Avondwandelvierdaagse.  
We zijn blij dit jaar weer als vanouds kunnen meelopen en we zouden het leuk vinden om weer in 
schoolverband te doen. In deze brief lees je alle informatie over de wandelvierdaagse. 
 
De vierdaagse wordt dit jaar gehouden van 13 tot en met 17 juni. Wij lopen mee met de 3 km, 5 km 
en 10 km op 4 avonden. Onderaan deze brief staan de startplaatsen en -tijden. 
We hebben er voor gekozen om op woensdag onze rustdag te houden.  
  
Kinderen lopen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de eigen ouder(s)/verzorger(s)! 
Onderweg verzorgt de oudervereniging een pauzemoment (ranja en wat lekkers).  
De oudervereniging draagt alleen voor dit pauzemoment verantwoordelijkheid. 
 
Kosten 
De kosten bij voorinschrijving via school zijn € 5,50 per persoon voor deelname aan 4 avonden met 
medaille (zonder medaille € 4,50).  
DIO vindt het wenselijk dat ouders/verzorgers die meelopen ook deelnemersgeld betalen. Zo is er 
een goed overzicht van het werkelijk aantal deelnemers in verband met begeleiding en verzorging 
onderweg, maar kunnen ook EHBO, drukwerk, vergunningen, routes etc. bekostigd worden. 
De wandelvereniging wordt namelijk niet gesubsidieerd.        
 
Opgave 
Opgeven en betalen kan alleen op woensdag 18 mei van 8.15 tot 8.45 en 19 mei vanaf 13:45-14:30 
tot  uur in de keuken van Los Hoes bij de leden van de OR. Er vindt geen na-inschrijving plaats.  
Op school zullen er iPads liggen waarop je je kunt aanmelden. 
Zorg ervoor dat je de juiste informatie paraat hebt. Wie loopt er? Uit welk groep? Welke afstand? 
Voor de hoeveelste keer? En wel of geen medaille? 
Graag met gepast geld betalen (alleen contant mogelijk).  
 
Kinderen en ouders die niet op alle dagen willen meelopen, kunnen zich per avond bij het 
startbureau op de vertreklocatie opgeven. Zij ontvangen daar dan ook de medaille. De kosten 
bedragen per avond € 4,50 (of € 2,50 zonder medaille). Deze opgave verloopt niet via school. De OR 
verzorgt alleen de inschrijving voor kinderen en ouders die 4 avonden meelopen. 
 
Posten 
In verband met grote verschillen in de routes hebben we dit jaar weer besloten met drie 
pauzeposten te werken.  Er is een post voor de 3 km lopers en een voor de 5/10 km. Dit kunnen we 
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alleen realiseren met voldoende hulpouders. 
De posten worden aangegeven met een Los Hoes beachvlag. 
 

Hulpouder zijn? 
Zoals ieder jaar hebben we jullie hulp nodig! Lijkt het je leuk om een avond (of meerdere avonden) te 

helpen dan zouden we dat heel fijn vinden. Wat word er van je verwacht?  

Vanaf ongeveer 17:30 uur verzamelen we op school. Daar staan de spullen klaar die je mee moet 

nemen naar de post. Op de post zelf zorg je dat de tafels klaar staan, de ranja is ingeschonken en wat 

lekkers klaar staat. Als de wandelgroep is geweest, ruim je alles op en breng je het weer naar school. 

Uitgebreidere info volgt vanzelfsprekend zodra je hebt opgegeven. Aanmelden kan via deze link of 

QR code: https://forms.office.com/r/sk8TgWN0zH  

 

 
 
T-shirt Los Hoes 
De kinderen die meelopen en zich aangemeld hebben via school, krijgen een T-shirt in bruikleen dat 

zij tijdens het lopen aan kunnen doen. Deze worden door de mentoren uitgedeeld. 

De T-shirts moeten in de week na de vierdaagse gewassen bij de eigen mentor worden ingeleverd. 
Kinderen die maar één avond meelopen en zich bij het startbureau opgeven, kunnen ook een T-shirt 
in bruikleen krijgen. Deze kan ook bij de mentor worden opgehaald. 
 
Uitreiking medaille - bloemendefilé 
Op vrijdagavond 17 juni is de feestelijke intocht, ook wel het bloemendefilé genoemd. Alle 
wandelaars komen dan aan bij de Kroonprins. Hier worden de medailles uitgereikt door leden van de 
Ouderraad en ieder kind van Los Hoes krijgt een lekkere verrassing! Vanaf daar zal ongeveer om de 
10 minuten een van de drie muziekkorpsen vertrekken waarbij aangesloten kan worden om richting 
het centrum te lopen.  
 
Respect voor jezelf, de ander en de omgeving 
Willen jullie vooraf thuis samen met uw kind bespreken hoe we ons onderweg zouden moeten 
gedragen als we meelopen aan de A4D? Te denken valt aan taalgebruik en respect voor anderen en 
de schone omgeving.  
 
 
Wij hopen op vier gezellige wandelavonden! 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Esther, Ruud, Mayke, Susan, Jan Jaap en Mirte 
 
 
 
 

https://forms.office.com/r/sk8TgWN0zH
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Overzicht startplaatsen en -tijden Avondwandelvierdaagse 2022 
 
Startplaatsen 
Maandag  13 juni  Basisschool Bonifatius, Lijsterstraat 11 
Dinsdag  14 juni  Basisschool Pius X, W.H. Jordaansingel 20          
Woensdag  15 juni  Gangelhuuske, Molenstraat 56 (onze rustdag)   
Donderdag  16 juni  Los Hoes, Hassinkborgh 16   
Vrijdag  8juni  17 juni Marktplein Haaksbergen  
 
Startdata en tijden 
Maandag t/m donderdag 
10 km  Verzamelen: 17.45 uur Vertrek: 18.00 uur   
 5 km  Verzamelen: 18.00 uur Vertrek: 18.15 uur 
 3 km  Verzamelen: 18.15 uur Vertrek:  18.30 uur 
Rond 19.15/19.30 uur terug op startlocatie 
 
Vrijdag 
10 km  Verzamelen: 17.30 uur Vertrek: 17.45 uur   
 5 km  Verzamelen: 18.00 uur Vertrek:  18.15 uur 
 3 km  Verzamelen: 18.30 uur Vertrek:  18.45 uur 
 
Belangrijk!!  
Zorg dat je op tijd bij de startplaats aanwezig bent.  
Het nummer van de Beachflag komt in de nieuwsbrief te staan (deze weten wij op dit moment nog 
niet) 

 
 


