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Nieuwsbrief 24 juni 2022  
 

Met hart en ziel 

Gisteren hadden we als team een zorgroutedag. Op deze dag zit het team bij elkaar en kijken we naar 

de ontwikkeling van onze leerlingen en hoe we hen volgend jaar het beste kunnen begeleiden. Ik was 

er gedeeltelijk bij en ik was erg onder de indruk van de betrokkenheid, deskundigheid en passie van 

het team om elke leerling precies dat te geven wat nodig is. En alsof dat nog niet genoeg was, 

hebben we ook nog met elkaar vooruitgekeken naar onze ontwikkeldoelen voor het komende 

schooljaar. De doelen sluiten heel erg aan bij de essentie van Los Hoes. De ontwikkeldoelen gaan ons 

helpen onze energie nog meer te bundelen en te richten op wie we echt zijn.  

 
Kamp groep 8 

Vorige week is groep 8 drie dagen op kamp geweest. Na twee jaar geen echt kamp, mochten we 

eindelijk weer! We hebben genoten van verschillende leuke activiteiten zoals kanovaren, bowlen, 

levend stratego in het bos, zwemmen en nog veel meer. We hebben er fantastisch weer bij gehad en 

er is heel wat afgelachen (en gesnoept) door de kinderen.  
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‘De boer op!’ met groep 6a 

Vorige week vrijdag mochten we 

eindelijk weer met groep 6a ‘de boer 

op!’. We gingen kijken bij een (vlees-

)pluimveehouderij! Op de fiets gingen 

we er naartoe. We namen een kijkje in 

de stallen, maar we gingen niet echt 

naar binnen, omdat er vogelgriep 

heerst. Na een verfrissend ijsje zagen 

we hoe de koeien de wei in liepen. 

Toen was het tijd om terug naar 

school te gaan. Hier hebben we de geleerde informatie verwerkt in een eigen gekozen eindproduct 

zoals: een lapbook, informatieve tekening of powerpoint. Het was een leerzame en leuke dag!  

 

 

 



3 
 

 
 

 
Los Hoes op de film voor Keender 

Keender gaat een mooie film maken over de Stichting en het onderwijs. Als Los Hoes zijn we 

uitgekozen, samen met twee andere scholen, om mee te doen aan de film. We zijn daar best trots 

op. Dat betekent dat er op 4 juli a.s. van 8:30-14:00 een videograaf met zijn team op school zullen 

zijn om te komen filmen. We filmen natuurlijk alleen kinderen waarvan de ouders toestemming 

hebben gegeven om gefilmd te worden (dit geldt ook voor leerkrachten). Meer informatie volgt. 

 

 
Leren programmeren in de middenbouw 

In de middenbouw is afgelopen periode meerdere malen programmeren tijdens WO aangeboden. 

We hebben hier al enkele jaren diverse materialen op school voor aanwezig. Door de robotisering 

van de samenleving is het waardevol om kinderen, die hier geïnteresseerd in zijn, 
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probleemoplossend te laten leren hoe ze een computer instructies geven om te communiceren met 

de computer. Dit sluit tevens aan bij 21e vaardigheden. 

De kinderen hebben met de app scratch geleerd hoe je een computerspel kunt bouwen. Met de 

ozobot en beebot hebben ze ervaren hoe je gericht een robot instructies moet geven. Tot slot 

hebben ze ook geëxperimenteerd met de materialen en de app van Osmo. De kinderen waren 

enthousiast, betrokken en al zeer vaardig als het gaat om computerskills.  

 

 
Informatie Cito leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS)  

In de bijlage staat hier meer informatie over.  

 
Openstelling leerlijnen Kiezen Delen Maken 

De leerlijnen zijn vandaag opengesteld. In de bijlage staat handleiding.  Eventuele vragen kunnen 

gemaild worden naar Jolanda. Haar emailadres is:  j.mijnen@keender.nl. 

 
Avondvierdaagse  
 
Wij kunnen terugkijken op een geslaagde avondvierdaagse! Na twee jaar geen A4D i.v.m. corona, 
konden we dit jaar eindelijk weer wandelen en was het weer ons zeer gunstig gezind. Totaal liepen 
ruim 200 kinderen en ongeveer 120 ouders mee vanuit Los Hoes. Wat een mooie opkomst! Na elke 
activiteit evalueren wij altijd en dat zullen wij voor de A4D ook doen zodat het draaiboek voor 
volgend jaar alvast klaar staat.  
  
Wellicht niet bij iedereen bekend, maar jaarlijks wordt door DIO ook een deel van het inschrijfgeld 
aan een goed doel geschonken. Dit jaar is als goede doel door DIO het Jeugdreumafonds uitgekozen 
en zij kunnen dus een mooie bijdrage tegemoet zien die mede mogelijk gemaakt is door jullie als 
wandelaars.  
  
Op deze plaats ook dank aan de ouders en teamleden die op een post hebben gestaan! Zonder die 
hulp kunnen wij geen posten verzorgen. Volgend jaar zijn extra hulpouders wel wenselijk voor extra 
posten en uitreiken medailles. Bij deze alvast de oproep om volgend jaar massaal aan te melden om 
hierbij te helpen (oproep volgt t.z.t., maar kan ook vooraf via or@bs-loshoes.nl).  
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Mocht iemand een verkeerde medaille (o.b.v. aantal keren lopen) dan opgegeven hebben gekregen, 
laat het dan even weten via or@bs-loshoes.nl. Dan zullen wij proberen dit op te lossen.  
  
Op naar de volgende A4D! De A4D wordt volgend jaar gelopen in de week van 5 juni (noteer het 
alvast).  
 
 
Veilige plateau’s  

Onlangs kregen we een melding van een ouder dat één van de plateau’s bij de schommels niet veilig 

was. Dit hebben we laten nakijken en we hebben een plateau laten vervangen. Fijn dat jullie ons 

attenderen op dingen die beter kunnen, wij doen ons best om snel te reageren. 

 
 
Werving nieuwe directeur 
 
De werving verloopt vooralsnog voorspoedig. Zodra we meer informatie hebben, laten we het 
weten. 
 
 
Werving nieuwe directeur 
 
 

 

Zomermarkt 

Vrijdag 8 juli organiseert de verrijkingsgroep van de bovenbouw een zomermarkt. In het kader van 

klein ondernemen hebben alle groepjes tien euro gekregen en gaan zij proberen dit bedrag te 

verveelvoudigen. De uiteindelijke opbrengst zal grotendeels naar het goede doel KIKA gaan. Alle 

kinderen, ouders en opa’s/oma’s zijn uitgenodigd om te komen kijken. Het begint om 13.00 uur en 

het duurt tot 14.00 uur. Jullie kunnen eventueel zelf met jullie kinderen over het plein lopen. 

  

 
 
 
Belangrijke data 
De nieuwe of verbeterde zaken staan in groen. 

1 juli vanaf 12 uur   alle groepen   vrij vanaf 12 uur wegens studiemiddag close reading  
8 juli   belangstellenden zomermarkt bovenbouw (zie info in de nieuwsbrief) 
14 juli                   alle groepen  Los Hoesshow open air (in plaats van 14 mei) 
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15 juli   alle groepen  Laatste schooldag (vanaf 12 uur zijn leerlingen vrij) 
16 juli tm 28 aug alle groepen  zomervakantie 
29 augustus   alle groepen  start volgend schooljaar 

 

 


