
 

 

Nieuwsbrief 25 maart 2022  

Afgelopen woensdag hadden we onze gezamenlijke studiedag. Voor mij de eerste studiedag bij Los 

Hoes. We hebben ervoor gekozen om stil te staan bij waar we staan als school, bij onze visie en bij 

hoe de dingen die we doen daarin passen. Zo kunnen we vervolgens samen met gebundelde energie 

weer vooruit gaan. Dat deden we aan de hand van onze Cito scores. Door deze met elkaar heel goed 

te analyseren, en er daarna systematisch op te reflecteren, konden we kijken wat we goed doen en 

wat er nog beter kan. We hebben daar als team heel open over gesproken en betekenis gegeven aan 

wat we zagen. Het was voor mij een voorrecht om deel uit te maken van deze reflectie. We hebben 

een paar afspraken met elkaar gemaakt over hoe we verder gaan met de opbrengsten van deze 

studiedag. Hier komen we in één van de volgende nieuwsbrieven op terug. Het is elke keer weer 

bijzonder voor mij om te ervaren dat stilstaan en reflecteren, juist in hectische tijden, enorm veel 

energie oplevert en vaak ook op termijn veel tijd bespaart.  

 
Welkom aan nieuwe leerlingen en hun ouders! 

De komende tijd hebben we weer nieuwe leerlingen die instromen of net ingestroomd zijn: 

• Carmila Gibbs is 4 jaar en begonnen in de groep van Alice en Lotte.  

• Cas Rupert is begonnen met instromen in de groep van Johanne en Trudy.  

• Ecrin Ayici, Emma Derksen en Pepijn Sengers komen de komende tijd instromen in de groep van 
Erna.   

Wij heten Carmila, Cas, Ecrin, Emma en Pepijn en hun ouder(s) van harte welkom op onze school en 

wensen hen een heel plezierige schooltijd! 

 
5 april Inspectiebezoek 

Eens in de vier jaar komt de Onderwijsinspectie langs bij het bestuur van onze stichting Keender. De 

inspectie kijkt samen met het bestuur naar de kwaliteit van het onderwijs. Tevens bezoekt de 

inspectie een klein aantal scholen die onder Keender vallen. Dit heet een verificatiebezoek. Deze keer 

mogen wij meedoen aan het verificatiebezoek. Vanuit het bestuur is er veel waardering voor onze 

school. De inspectie komt daarom bij ons op bezoek om te kijken wat zij bij ons in de school zien. De 

inspecteurs die op bezoek komen zijn Daphne Lodeweges en Niels van Leuteren.  

De inspecteurs spreken eerst met de directie en de IB-ers. Tussen 09:50 uur en 11:50 uur doen zij 8 

lesbezoeken. Steeds komt er een koppel van één inspecteur en één observant (iemand van Los Hoes)  



in de les kijken. Zij observeren vooral de basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen. Van 

11:30 tot 13:30 spreken zij hun observaties na met de directie en de IB-ers en komt ook de sturing 

vanuit het bestuur aan de orde. Onze studiedag met het bekijken van onder meer de resultaten voor 

taal en rekenen was ook een mooie voorbereiding voor dit bezoek.  

 
Vacature directeur 

Tot 10 maart jl. mochten sollicitanten reageren op de vacature voor directeur van Los Hoes. Nu zijn 

we hard bezig met de procedure. Zodra er meer bekend is, informeren we jullie daarover in de 

nieuwsbrief. 

Eén kandidaat was zo bijzonder dat hij al een gesprek 

heeft gehad met Debby, onze bestuurder.   

Dit was namelijk Balder uit groep 8.  

Balder zit in de leerlingenraad en is vanuit die plek 

samen met de mederaadsleden betrokken als 

‘schaduwdirectie’ bij hoe het met Los Hoes gaat.  

Wij zijn heel blij met de belangstelling van Balder  én 

met de betrokkenheid van de hele leerlingenraad. 

 

 

 
Kunstproject middenbouw 

In de middenbouw zijn we aan het werk over het thema Kunst.  

Bij ons in groep 4 weten we nu heel veel over kunst. 

We leren over beroemde kunstenaars en stellen onderzoeksvragen. Die schrijven we samen op. 

We hebben geleerd over Vincent van Gogh. Hij is 37 jaar geworden. Zijn laatste schilderij was de 

Boomwortels. Hij schilderde eerst donker en daarna licht. Hij ging ook naar Parijs. Andere weetjes 

hebben we op de gele blaadjes geschreven. 

We lezen informatieteksten en zoeken op internet. Ook kijken we filmpjes op SchoolTv. 

Ook hebben we over graffiti geleerd. Uit de tekst hebben we moeilijke woorden gehaald. 

We hebben ook foto’s van onze schilderijen thuis meegenomen. Wat is jullie lievelingsschilderij? Wij 

vinden de Nachtwacht, de Sterrennacht, de Aardappeleters en de Zonnebloemen erg mooi! 

Groetjes groep 4!          

 



 

 

 
Project onbewoond eiland onderbouw 

De afgelopen periode hebben we verschillende elementen aan bod laten komen. Zo hebben we 

gewerkt rond het thema lucht en aarde en nu was vuur aan de beurt. 

Maar hoe werken we het element vuur uit? Een echt vuurtje kunnen we natuurlijk niet zomaar 

stoken. Als een echte Robinson Crusoe kunnen de kinderen dit wel “maken” op ons onbewoonde 

eiland om te overleven. 

Hoe ontstaan eilanden en hoe overleef je daar dan? Dit ontdekken de kinderen door verschillende 

workshops te volgen over b.v. vulkanen, zoet en zout water, hoe maak je vuur zonder lucifers of 

aanstekers etc. 

Waar er eerst alleen nog maar een blauw zeil met doeken lagen is dit nu door de kinderen 

omgetoverd tot een leefbaar eiland met een grot, een palmboom met bladeren, kokosnoten en 

dieren. 

Nadat de mentoren het thema hebben geopend door een toneelstuk te spelen over hoe Robinson 

schipbreuk leed en zo aanspoelde op een eiland, hebben kinderen ook bedacht dat dit schip in de 

hoek terug moest komen. 

Hieronder een aantal sfeerimpressies. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kernwaarden 

We proberen op school altijd te werken vanuit onze kernwaarden: respect voor jezelf, de ander en 

de omgeving. Meestal lukt dat heel goed en soms gaat dat niet helemaal goed. Er is namelijk vanuit 

de buurt een paar keer geklaagd dat kinderen van onze school, na schooltijd en ’s avonds, bij de 

nieuwbouwwoningen aan de Hassinkborgh fietsen over privé terrein van andere mensen. Wij zullen 

daarover in de klassen in gesprek gaan. Soms doen we dingen waarvan we niet weten dat anderen ze 

vervelend vinden. We willen jullie als ouders vragen samen met de kinderen te zorgen dat we geen 

overlast voor onze buren veroorzaken. 

 
Agenda  (in groene tekst  staan nieuwe data) 

1 apr.   Sleep inn voor groep 7 
5 april   inspectiebezoek 
15 april  Goede vrijdag -  paasactiviteiten  
18 april  2e paasdag leerlingen vrij 
22 april  koningsspelen 
25 april/6 mei  meivakantie 
 


