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Nieuwsbrief 10 juni 2022  

 
 
Avontuur 

Als ik terugdenkt aan mijn basisschoolperiode, herinner ik me altijd eerst de schoolreisjes. Wat 

hebben die een indruk op me gemaakt. Met z’n allen op de fiets naar Klein Giethoorn. Daar in 

roeibootjes en zelf mogen roeien. Wat vond ik dat fantastisch. Of de eerste keer dat ik in Artis kwam. 

Ook met een schoolreisje. Al die dieren, de olifanten, de tijgers, die ik alleen van plaatjes kende. Wat 

spannend en bijzonder was dat! 

Gisteren waren er voor groep 1-7 schoolreisjes. Vanochtend bij mijn rondje langs de bouwen hoorde 

ik al veel enthousiaste verhalen. Want ook al hebben we tablets, netflix, mobiele telefoons en 

internet, er gaat weinig boven het avontuur van met z’n allen in de bus, de hele dag op stap, samen 

spannende dingen doen, en dan moe, voldaan en vol verhalen weer in de bus naar huis. Ik hoop dat 

de kinderen als ze wat ouder zijn, even mooie herinneringen koesteren aan hun schoolreisje van 

gisteren.  

 
 
Welkom op onze school! 

De komende weken komen Lawand Ahmed en Liv Pierik instromen in de groep van Alice en Lotte. Wij 

heten Lawand en Liv en hun ouders van harte welkom op onze school en wensen hen een heel 

plezierige schooltijd! 

 
Evelyn, zusje van Liam 
 
Liam uit groep 2 is op 20 mei de grote broer geworden van een zusje Evelyn. Wij willen de trotse 

ouders, Asley en Robin van Luinen van harte faciliteren.  

 
Aanmelden ontwikkelingsgesprekken alle groepen in de week van 27 juni 

In de week van 27 juni t/m 30 juni houden we de ontwikkelingsgesprekken met de kinderen en 
ouders van de groepen 1 t/m 8. In dit gesprek bespreken we onder andere het portfolio, de leerlijnen 
en de Cito resultaten besproken. Om het persoonlijk leiderschap van kinderen te stimuleren vinden 
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wij het zinvol en fijn dat je samen met je kind naar school komt voor het gesprek. Dit past bij onze 
visie dat leerlingen, school en ouders samen partners zijn in de ontwikkeling van de leerlingen. We 
houden de gesprekken op school.  
 
We hebben drie belangrijke bijlages voor jullie: 

1. De uitnodiging, en hoe je je kunt aanmelden 
2. De handleiding die hoort bij de leerlijnen kiezen, delen maken 
3. De handleiding MijnRapportfolio, het digitale portfolio waarin de kinderen hun ontwikkeling 

bijhouden 
 
 
Schoolfotograaf op 13 en 14 juni, bericht van de Ouderraad 
 
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),  

Op maandag 13 en dinsdag 14 juni a.s. komt de schoolfotograaf weer naar onze school.  
 
Op maandag gaan de groepen 1-2, 3 a/b, 5a, 4b, 8 a/b op de foto. 
Op dinsdag volgen de groepen 4a, 5b, 6 a/b en 7 a/b.  
 

Voor de portretfoto’s gebruiken wij een witte achtergrond en gaan de 
kinderen met blote voeten op de foto. De groepsfoto’s zullen buiten gemaakt 
worden, hierbij zijn wij afhankelijk van weers- en lichtomstandigheden, en kan 
het dus zijn dat de groepsfoto op de andere dag gemaakt wordt dan de 
portretfoto. 
 
Net als vorig jaar is het mogelijk om een “broers/zussen” te maken bij Foto 
Vaarhorst, Spoorstraat 10 in Haaksbergen. Dit kan op vrijdagmiddag 17 juni of 

zaterdag 18 juni. Graag voordien een afspraak maken, dit kan op telefoonnummer: 053-5721526, of in 
de winkel. De broers/zussenfoto wordt in dezelfde stijl als de individuele foto’s gemaakt.  
 
De kinderen krijgen een persoonlijke bestelkaart waarop staat hoe de foto’s digitaal besteld kunnen 
worden.  
 
Met vriendelijke groeten namens de Ouderraad, 
 
Gijs, Mayke en Susan 
 
 
Vissenschool  
 
Afgelopen dinsdag en donderdag hebben de groepen 8 les gehad van de vissenschool. Deze leerzame 

dag bestond uit twee delen: ruim een uur biologie en twee uur visexcursie, waarbij we zijn gaan 

vissen in een water dichtbij school. Tijdens de visles hebben de kinderen een kijkje kunnen nemen in 

de fascinerende onderwaterwereld. Daarbij hebben ze iets geleerd over vissen en de sportvisserij, 

genoten van het buiten zijn en meer respect gekregen voor de natuur in hun eigen woonomgeving. 

Het initiatief van deze les kwam vanuit een leerling van groep 8, erg mooi hoe de kinderen 

meedenken! Het waren twee fantastische dagen, de kinderen hebben enorm genoten en geven aan 

dat dit zeker voor herhaling vatbaar is! 
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Schoolreisje groep 6 & 7 naar Hellendoorn 
 
Eindelijk mochten we weer! Op schoolreisje naar Hellendoorn, wat een feest en wat een geluk met 

het weer! Zowel de kinderen als de mentoren en begeleiders hebben ontzettend genoten van deze 

dag en alle leuke attracties. Er werd gegriezeld in de rioolrat, anderen werden weer kletsnat door de 

wildwaterbaan of misselijk door de achtbanen over kop. Als lunch kregen we een lekker bakje patat 

met een snack en als toetje een verfrissend perenijsje. Al met al een geslaagde dag! 
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Schoolreisje middenbouw 

Ook de middenbouw heeft ondanks een fikse bui een fantastische dag gehad. Allemaal willen ze nog 

wel een keer terug! 'Het leukste schoolreisje ooit' en 'hier wil ik met mama naar toe' kwamen 

voorbij.      
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Schoolreisje onderbouw 

Wat een feest…. De onderbouw heeft het ontzettend naar hun zin tijdens dit zonnige schoolreisje bij 

de Flierefluiter in Raalte. Het was een super dag. 

 

 
Hulp voor de jaarlijkse schoonmaak gezocht in de onderbouw 6 en/of 7 juli 
 
Vele handen maken licht werk… Welke ouders willen helpen tijdens onze jaarlijkse schoonmaak in de 

onderbouw? We maken samen alle materialen in de kasten, bouwplaats, speelzaal, onze 

gezamenlijke keuken en atelier schoon, zodat we volgend jaar fris kunnen beginnen. 

Waar? Onderbouw, Los Hoes. 
Wanneer? Woensdag 6 juli en/of donderdag 7 juli a.s. 
Hoe laat? Vanaf 08.30 uur – 11.45 uur  
Meenemen? Doekjes en emmers. 
 
Wil je meedoen? Schrijf je dan in. In de hal, naast de ingang van de onderbouw, boven het bankje 

hangen de inschrijflijsten. Namens alle kinderen en mentoren alvast bedankt voor jullie hulp! 
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Vakanties 2022 - 2023 
 
In de bijlage vind je het vakantierooster. Dit rooster wordt jaarlijks door Keender voor alle scholen 

vastgesteld. Let op want de herfstvakantie wijkt af van regio Noord. 

 
Belangrijke data 
De nieuwe of verbeterde zaken staan in groen. 

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) 
15 juli   alle groepen  Laatste schooldag (vanaf 12 uur zijn leerlingen vrij) 
16 juli tm 28 aug alle groepen  zomervakantie 
 


