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Nieuwsbrief 2 juni 2022  

De laatste weken voor de zomervakantie zijn altijd een beetje bijzondere weken. Dit is aan de ene 
kant een periode van heel veel leuke dingen. Denk aan schoolreisjes, feestdagen, de 
avondvierdaagse, en nog veel meer..  
 
Het is ook de periode die ik altijd ‘transfer-time’ noem. Scholen doen hun vacatures uit, leerkrachten, 
mentoren en directeuren gaan zich oriënteren op het volgende jaar. Dat is normaal, leuk en ook een 
beetje onrustig. 
 
Voor ons betekent dat onder meer dat Carla en Barbara onze school gaan verlaten, omdat zij ergens 
anders gaan werken. Dat vinden wij heel jammer, want we verliezen daarbij twee ervaren 
leerkrachten. Wij wensen hen heel veel plezier in hun nieuwe baan. 
 
Het betekent ook dat Lotte, Natalie en May volgend jaar kunnen blijven. Daar zijn we erg blij mee. 
Ook hebben we nog één vacature voor het komende jaar. 
 
Bij het einde van het schooljaar hoort ook evalueren & reflecteren. Daarom zit het kernteam vrijdag 
3 juni de hele dag bij elkaar. We kijken dan terug op dit schooljaar, onze resultaten, hoe we hebben 
samengewerkt, wat fijn was, wat lastig was en waar we verrast over waren. Daarna kijken we terug 
op hoe ver we zijn met de realisatie van ons vierjarige schoolplan. Volgend jaar gaan we namelijk het 
laatste jaar van onze schoolplan periode in. Alle opbrengsten van deze reflecties gebruiken we als 
input voor ons jaarplan 2022-2023, zodat we samen nog meer Los Hoes worden. 
 
 
 
Geslaagde ontruimingsoefening 
 
Afgelopen maandag hadden we een niet aangekondigde ontruimingsoefening. Dit hoort bij de 

uitvoering van het veiligheidsplan dat elke school moet hebben. Bij zo’n oefening gaat het 

brandalarm af en moeten we met elkaar zorgen dat iedereen snel en veilig het pand verlaten. De 

oefening is heel goed verlopen: iedereen was binnen de gestelde tijd buiten. 

We zijn daar heel blij mee. De ontruiming is niet alleen snel, maar ook heel rustig verlopen. Dank 

daarvoor aan alle teamleden, BHV-ers en natuurlijk ook aan de leerlingen. We mogen hier samen 

trots op zijn. 
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Inmiddels hebben de BHV-ers de oefening geëvalueerd. Naast alles wat goed ging, waren er n ook 

een aantal aandachtspunten. Het belangrijkste aandachtspunt was dat we nu de 

ontruimingsoefening hadden, terwijl er cito toetsen waren. Dat was natuurlijk heel vervelend en 

onrustig voor de leerlingen en dat is ook niet de bedoeling van een oefening. We hebben daarom het 

draaiboek voor de ontruimingsoefening verbeterd. Op de studiedag van 23 juni gaan we de evaluatie 

kort met het hele team bespreken, om er samen van te leren. 

 
 
Veiligheidsmeter 
Inmiddels staat de veiligheidsmeter online. De veiligheidsmeter helpt scholen om de sociale 
veiligheid voor hun leerlingen in en rond de scholen te monitoren. Deze veiligheidsmeter is 
onderdeel van de ‘Monitor Sociale Veiligheid’. Deze monitor biedt ons vragenlijsten voor leerlingen, 
personeel, leidinggevenden en ouders om input te geven op de sociale veiligheid van onze school.  
 
Op basis van al deze input krijgen wij een eigen rapportage op maat waarin we onze eigen resultaten 
kunnen vergelijken met het landelijke beeld en waarmee we ons veiligheidsbeleid verder kunnen 
verbeteren. 
 
Voor ons is het heel fijn als jullie als ouders allemaal de vragenlijst zo snel mogelijk invullen.  
 
 
Kijkochtenden voor de ouders van groep 2 [herhaald bericht] 
 
Op 8, 16, 17, 20, 22 en 29 juni a.s. hebben we kijkochtenden voor groep 2 georganiseerd. De 
bedoeling van deze ochtend is dat je als ouder aansluit bij de mentorgroep van je kind. Je kijkt op dan 
bij je eigen kind, maar je bent vrij om ook in andere paleizen te gaan kijken. Als de kinderen om 9.30 
uur buiten gaan spelen, bespreken jullie als ouders met elkaar en met de mentor wat je gezien hebt. 
Natuurlijk kun je ook vragen stellen, als je die hebt. 
 
De ouders van de kinderen die nu in groep 1 zitten en komend schooljaar groep 2 worden zullen in 
oktober worden uitgenodigd.  
 
Inschrijven kan op de formulieren op het whiteboard in de centrale hal, bij de ingang van de 
onderbouw. We gaan uit van maximaal 2 ouders per kind per morgen. We hopen veel ouders van de 
groepen 2 te zien op één van deze ochtenden. 
 
 
Bericht van de ouderraad: geweldige opbrengst kledinginzameling  
 
De kledinginzameling van 11 en 12 mei is wederom erg succesvol geweest. Door de opruimacties in 

de meivakantie hebben wij totaal 818 kilo kleding ingezameld. De opbrengst is bijna € 250 en komt 

uiteraard volledig ten goede aan de ouderraad en dus de kinderen.  

Allemaal dank voor het brengen van de kleding! Ook volgend schooljaar zullen wij weer de kleding 

inzamelen. De data daarvoor zijn in het najaar donderdagavond 3 november en vrijdagochtend 4 

november en in het voorjaar maandagavond 15 mei en dinsdagochtend 16 mei. Dus mocht je het 

komende halfjaar ook weer oude kleding weg willen doen: zet het alvast in een vuilniszak op zolder 

en hou de nieuwsbrief (en ook de reminder die de kinderen weer mee zullen krijgen) in de gaten 

voor de nadere details.  
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Nog een paar hulpouders gezocht voor de avondvierdaagse 
 
Voor de avondvierdaagse zoeken we voor een paar avonden nog hulpouders op de pauzeplekken. 
We zijn heel blij als je je nog wil aanmelden, het is leuk, gezellig en dankbaar werk! 
Dinsdag 10 km   2 personen 
Donderdag 3 km  1 persoon 
Vrijdag 5 km   1 persoon 
Vrijdag 10 km   2 personen 
 
Wat wordt 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. 
 

 
 
 
Vissenschool lessen voor de groepen 8 op 7 en 9 juni 
 
Volgende week dinsdag 7 juni en donderdag 9 juni hebben de groepen 8 les van de vissenschool. 
Tijdens deze les krijgen de kinderen een biologieles over de onderwaterwereld en gaan we op 
visexcursie in de omgeving. Daarnaast komen punten als respect hebben voor de natuur in je eigen 
woonomgeving en het welzijn van de vis onder de aandacht. Voor deze dagen zijn wij nog op zoek 
naar hulpouders. Mocht je het leuk vinden om van 12:00 u tot 14:00 u te helpen, horen wij dit graag 
via n.bergsma@keender.nl (dinsdag 7 juni) of i.bergink@keender.nl (donderdag 9 juni).  
 
 

⚽️⚽️Vriendjes en vriendinnetjes training bij de Bon Boys op 10 juni ⚽️⚽️  

Ben jij tussen de 5 en 7 jaar en wil je graag een keer mee voetballen of ken je een vriendje of 

vriendinnetje die dit erg leuk lijkt? Dan zijn jullie van harte welkom op vrijdag 10 Juni om leuk mee te 

trainen bij de Bon Boys. Stuur een mailtje naar kids@bonboys.nl om je aan te melden. 

Jullie kunnen vrijdag 10 juni om 18:00 uur in sportkleding vrijblijvend meedoen. De training duurt tot 

19:00 uur. Jullie worden opgevangen door de begeleiders.  

Toch niet in de gelegenheid om 10 juni mee te doen? Je kunt je ook opgeven via kids@bonboys.nl 

voor aankomend seizoen  

Met sportieve groet, Bon Boys Kids ⚽️ 

 

 

https://forms.office.com/r/sk8TgWN0zH
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Kookworkshops 
 

Afgelopen periode hebben de 
kinderen weer 
kookworkshops kunnen 
volgen. In de keuken werd er 
hard gewerkt aan heerlijke 
mini pizza’s, krokante 
appelflapjes, een broodje 
hawai, gezonde smoothies, 
een verse tomatensoep, rode 
rijst, knapperige 
wentelteefjes, 
courgettekoekjes en een 
pasta pesto. Na het harde 
werken, volgens recept, 
hebben de kinderen hier 
natuurlijk heerlijk van 
gesmuld. Dat is pas leren in 
een betekenisvolle context! 
 
Ook de laatste periode van 
het schooljaar, nu tot aan de 
zomervakantie, zouden wij 
nog heel graag willen koken. 

Om dit mogelijk te maken zijn we in de onderbouw weer op zoek naar enkele ouders die een 
workshop zouden willen verzorgen. Dit mag/kan samen met een andere ouder of natuurlijk alleen.   
 
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. De workshop 
wordt dan zowel om 10:15 als om 11:00 gegeven.   
Enthousiast geworden? Stuur dan een mailtje naar: l.vaartjes@keender.nl  
 
 
Belangrijke data 
Bij de belangrijke data zijn we vorige week vergeten de nieuwe of verbeterde zaken in groen te 

zetten. Dat hebben we nu weer hersteld. 

 
9 juni   groep 1 t/m 7  schoolreisje 
13-14 juni  alle groepen  schoolfoto’s 
13-17 juni     avondvierdaagse 
15-17 juni  groep 8   kamp 
21 juni      MR vergadering 
23 juni   alle groepen  vrij wegens Eénzorgroute dag 
1 juli vanaf 12 uur   alle groepen   vrij vanaf 12 uur wegens studiemiddag close reading  
14 juli                   alle groepen  Los Hoesshow open air (in plaats van 14 mei) 
16 juli tm 28 aug alle groepen  zomervakantie (vanaf 12 uur zijn leerlingen vrij) 
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