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Nieuwsbrief 17 juni 2022  

Samen zijn we Los Hoes 

Deze week hadden we een teambijeenkomst. Ik ben begonnen met de vraag: wat heb je de 

afgelopen week of twee weken meegemaakt wat je heel typerend voor Los Hoes vindt. Twee 

ervaringen die werden genoemd wil ik graag delen. In twee verschillende groepen waren er twee 

nieuwe kinderen gekomen. Deze kinderen werden direct door de klas opgenomen en gaven aan dat 

ze zich vanaf het eerste moment echt welkom voelden.  

Voor ons is dat wat Los Hoes betekent. Oorspronkelijk betekende een Los Hoes een boerderij waar 

mensen en dieren in samen in één ruimte leefden. Vrij vertaald betekent het nu voor ons dat er 

ruimte is voor iedereen om zich vrij te bewegen, dat we er allemaal bijhoren en dat iedereen welkom 

is. Want: samen zijn we Los Hoes. 

 
 
Kinderraad 

De vorige keer kwam het onderwerp ter sprake dat er in de brievenbus van de Kinderraad allerlei 

briefjes zaten, waarvan we de bedoeling niet zo duidelijk was. Dit hebben we toen heel uitgebreid 

besproken. We zijn begonnen met te bespreken wat eigenlijk het doel van de Kinderraad is.  

Het doel van de Kinderraad is de school beter te maken met hulp van de kinderen. De kinderen zijn 

namelijk, net als de ouders, partners van de school. Met elkaar werken we altijd samen. 

Voor de brievenbus hadden we bedacht dat we briefjes konden maken, om kinderen te helpen op 

een goede manier een vraag of een idee bij de Kinderraad neer te leggen. Sofie heeft een hele mooie 

opzet daarvoor gemaakt, waar we heel blij mee waren. Die opzet hebben we besproken en samen 

hebben we een besloten welke vragen we op het briefje gaan zetten. De vragen waar we voor 

gekozen hebben zijn: 

• Hoe kunnen we Los Hoes nog fijner of beter maken? 

• Welke tips heb je zelf? 

• Waarom denk je dit gaat helpen? 

Iedereen gaat dit in de eigen groep vertellen en ook waarom we het zo doen en waarom het 

belangrijk is dat iedereen kan meedenken. Ook leggen we in elke groep een stapeltje met de briefjes 

met de vragen. 
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Daarna is de kinderraad op de foto gegaan. 

 
 

 
Voortgang werving directeur 

Op 14 juni jl. hebben Sabina en Lian, samen met de andere leden van de 
benoemingsadviescommissie (BAC), vier mooie gesprekken gevoerd. Graag wil de BAC nog nader 
kennismaken met twee personen. Ze zijn benieuwd naar hoe deze sollicitanten Los Hoes zien en wat 
zij voor Los Hoes zouden kunnen betekenen. Volgende week woensdag is de tweede gespreksronde. 
Hopelijk zijn dit weer mooie gesprekken en vinden we een passende directeur voor Los Hoes. 
Uiteraard houden we jullie op de hoogte! 
 
 
Schoolfotograaf 

Twee ouders van de ouderraad hebben deze week de organisatie rondom de schoolfotograaf weer in 
goede banen geleid. Wij zijn blij met zulke betrokken ouders. Hartelijk dank! 
 
 
Zomersluiting theater De kappen en bibliotheek van 25 juli t/m 14 augustus 

De Kappen zal deze zomer drie weken gesloten tijdens de vakantie. Tijdens de periode zal de 
bibliotheek ook gesloten zijn. Tijdens deze periode kan je geen gebruik maken van de bibliotheek.  
Ter voorbereiding hierop en om boetes voor te laat inleveren van boeken te voorkomen: 

• wordt de uitleentermijn van boeken automatisch verlengd - controleer het bonnetje goed of kijk 
op Mijn Bibliotheek voor de juiste inleverdatum. 

• als u de boeken voor 25 juli had moeten inleveren, dan loopt de boete voor het te laat inleveren 
niet verder op gedurende de sluitingstijd (25 juli t/m zondag 14 augustus). 

• kunt u de boeken online verlengen (hier zijn kosten aan verbonden). 
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NB: het online downloaden van e-boeken en elektronisch reserveren van boeken kan gedurende de 
sluitingsperiode van de bibliotheek gewoon doorgang vinden. 
 
 
Kuikentjes  

We zijn normaal al heel blij met alle vrijwilligers die 
op Los Hoes zich met hart en ziel inzetten. Deze week 
had Lidwien een programma met kuikens. Kinderen 
vonden het geweldig (en wij als collega’s ook). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inschrijving voor ontwikkelingsgesprekken 

Vanaf vandaag kun je je als ouder inschrijven voor het ontwikkelingsgesprek samen met je kind. Bij 
de vorige nieuwsbrief zat het inschrijfformulier. Als je meer dan één kind op Los Hoes hebt, denk er 
dan aan dat je wat ruimte tussen de verschillende gesprekken inplant. 
 
 
Belangrijke data 
De nieuwe of verbeterde zaken staan in groen. 

20 juni      OR vergadering 
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 
 


