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Nieuwsbrief 1 juli 2022  
 

Spannend moment 

Maandag aanstaande (4 juli) gaan we de groepsindelingen voor volgend jaar aan de kinderen bekend 

maken. Dit kan best spannend zijn. We houden bij de groepsindeling rekening met heel veel 

verschillende dingen, denk bijvoorbeeld aan de onderwijsbehoefte van een kind, de 

vriendjes/vriendinnetjes, de samenstelling van de groep, de relatie mentor-leerling, het sociogram 

van het huidige schooljaar, en zo voort. Doordat de groepen soms veranderen, krijgen kinderen de 

kans met andere kinderen te leren en te spelen. We stimuleren dit ook al doordat verschillende 

activiteiten groep overstijgend zijn.  

 

Maandag informeren we de kinderen over de groepsindeling. Om 12 uur informeren we ouders via 

de mail. Op 5 juli a.s. gaan de kinderen alvast proeven in hun nieuwe groep 12.45 – 13.45 uur met 

nieuwe leerkracht.  

 

Ik wens alle leerlingen en leerkrachten samen heel veel plezier toe in hun nieuwe groep in het 

nieuwe schooljaar. 

 

 
De formatie 2022 – 2023 is rond 

 

We zijn verheugd dat we de formatie voor volgend jaar op een goede manier rond hebben. Er zijn 4 
collega’s die na de zomervakantie met zwangerschapsverlof zijn. De formatie was dus best een 
puzzel. Gelukkig hebben we dit op een structurele en goede manier kunnen oplossen. 
 
 
Groep 3 zit komend jaar in het witte paleis! 

 

Komend schooljaar starten we met groep 3 in het witte paleis, tegenover de keuken. Zo kunnen we 

voor deze groep van 32 leerlingen hun doorlopende leerlijnen van groep 2 naar groep 3 en van groep 

3 naar groep 4 heel goed vormgeven. De collega’s van groep 1,2,3 zullen gezamenlijk de thema’s 

voorbereiden en het leeraanbod verzorgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende 

ontwikkelingsdoelen voor groep 1, 2 en 3. Tot aan de kerstvakantie zal groep 3 deelnemen aan de 



2 
 

kiesmomenten van de onderbouw. Na de kerstvakantie zal groep 3 ook aansluiten bij de 

kiesmomenten van groep 4 van de middenbouw, zoals Kansrijke Taal en Wereld -Oriëntatie.  

 
 
Groep 4 en groep 5 vormen samen een combinatiegroep 

 

We hebben voor komend jaar voor een combinatiegroep 4/5 gekozen, omdat dit beter uitkomt qua 

leerlingenaantal. De mentoren hebben kritisch gekeken welke groep passend is voor elk kind. Zoals 

gebruikelijk blijven er groeps-overstijgende momenten waarop kinderen van de andere groepen 

elkaar kunnen blijven ontmoeten.  

 

 
Buitenspeelmiddag met water  

De weersvoorspellingen voor afgelopen donderdagmiddag waren erg goed en daarom hadden we 

een buitenspeelmiddag met water georganiseerd. De voorspelde temperatuur van 30 graden werd 

weliswaar niet gehaald, maar de pret was er niet minder om. We hadden de buitenruimte in 3 zones 

ingedeeld: een relaxzone, een waterzone en een speelzone. Elk kind kon daar spelen waar zij/hij het 

leuk vond. Dit was een groot succes. Er was een erg gemoedelijke sfeer en er werd veel samen 

gespeeld. Niet alleen de kinderen maar ook de mentoren hebben erg genoten. 

 
Irma wordt onze nieuwe collega 

Mijn naam is Irma Kooiker , ik ben 51 jaar en woon in Hengelo. 

Ik ben  bijna 29 jaar werkzaam in het onderwijs. Na al die jaren 

in het onderwijs vind ik het nog elke dag bijzonder om met 

leerlingen te mogen werken en dat doe ik dan ook nog steeds 

met veel plezier.  

Ik ben een enthousiaste leerkracht met veel passie voor mijn 

werk. Ik vind het belangrijk dat de leerlingen zich op hun 

gemak voelen bij mij en in de klas. Fijne collega’s, evenals 

betrokken ouders,  zijn ook zeer welkom. Je hebt elkaar nodig, 

iedereen heeft zo zijn eigen talenten.  

Mijn talenten zijn dat ik erg creatief ben, goed kan samenwerken, graag op zoek ga naar uitdagende 

lesideeën en -materialen, goed kan luisteren en zelf een open en vrolijke persoon ben. 

 

 
Hoera Vera heeft een dochter 

Op 27 juni om 15.32 is Marre Hanne geboren! Haar 

roepnaam is Marre. Ze doet het echt geweldig en 

ook met papa en mama gaat het goed! 
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Gezellig etentje van de OR 
 
Op 28 juni heeft de ouderraad een jaarlijks etentje georganiseerd. Het was weer ouderwets gezellig. 
Er waren ook diverse collega’s aanwezig. Tijdens het etentje werd afscheid genomen van twee 
ouders: Onno Brouwer en Gijs Breeveld. We willen hen beide bedanken dat ze zich jaren met hart en 
ziel voor Los Hoes hebben ingezet. Onno geeft komend jaar de voorzittersrol door aan Noortje 
IJpelaar.  
 

 
 
 
Vervolginformatie 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 zal zijn 
om te komen filmen. Het idee is dat we in beeld brengen wat er op een schooldag gebeurt, vanuit 
het perspectief van de kinderen. De kinderen en volwassenen die niet gefilmd willen of mogen 
worden krijgen een polsbandje, zodat de filmers zich niet vergissen. Verder is het de bedoeling dat er 
werkelijke situaties gefilmd worden, we hoeven geen speciale dingen te doen of te laten zien. 

 
ANWB Streetwise praktijklessen: op 6 juli voor groep 1,2,3,5 en 7 & op 7 juli voor groep 4,6 en 8 

Los Hoes werkt met Streetwise. Streetwise is een verkeerspakket voor groep 1 t/m 8 waarin kennis 
en praktijkervaring hand in hand gaan. Met de nieuwe digitale leerlijn verbeteren de leerlingen op 
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een speelse manier hun verkeerskennis. Door middel van praktijklessen op en rond de school worden 
de vaardigheden getest. Groep 1, 2, 3, 5 en 7 hebben op 6 juli a.s. praktijklessen en groep 4, 6 en 8 
op 7 juli.  
 
 
Lees- en rekenouders gezocht voor midden- en bovenbouw! 

 

Voor het komende schooljaar zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die kinderen 

willen begeleiden bij het lezen en rekenen (automatiseren). Deze begeleiding kan 

meteen om 8.30 uur starten en zal rond 9.00 uur afgerond zijn. Je kan kiezen om 

hetzelfde groepje kinderen 2 of 3 keer in de week te begeleiden, maar we zijn ook blij 

als je één keer in de week komt ondersteunen. Andere momenten zijn in overleg altijd 

mogelijk.  

 

Uitleg met koffie 

Op woensdag 31 augustus van 8.30 – 9.30 uur, nodigen we jullie van harte uit om, onder het genot 

van een kop koffie, te delen hoe we de begeleiding vorm gaan geven.  

 

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden bij Nicôle: n.hoogland@keender.nl  

Zou je in de mail willen aangeven: 

- op welke dag(en) je zou willen helpen 

- in welke bouw of groep  

 

We zien jullie reacties graag tegemoet. 

Samen zijn we Los Hoes! 

 

 
We zoeken nog een paar ouders die willen helpen schoonmaken in de onderbouw op 6 of 7 juli. 

 

We maken elk jaar alle materialen in de kasten, bouwplaats speelplaats, keuken en atelier schoon, 

zodat we volgend jaar weer fris kunnen beginnen. Het is heel fijn als je ons wil helpen. We maken 

schoon van 8:30 tot 11:45. Het is behalve heel nuttig ook altijd heel gezellig. Je kan je nog snel 

inschrijven in de lijst in de hal, naast de ingang van de onderbouw. We zien je graag! En: vergeet niet 

een emmer en doekjes mee te nemen. 

 

 

 
Super interessante buitenschoolse activiteiten op de Universiteit Twente 

 

Kinderen die houden van experimenteren of die techniek leuk vinden, kunnen op 

woensdagmiddagen van 15.00 – 17.00 uur deelnemen aan de buitenschoolse activiteiten van Pre-U 

Junior op de Designlab, van Universiteit Twente. De buitenschoolse activiteiten van Pre-U Junior zijn 

voor kinderen in groep 4 t/m groep 8 toegankelijk op individuele inschrijving. Je kan kiezen uit 

verschillende activiteiten. 

 

mailto:n.hoogland@keender.nl


5 
 

XPERIMENTA is een interactieve middag bestaande uit een kindercollege en experimenten. Elke 

Xperimenta heeft een ander thema. Xperimenta wordt georganiseerd voor kinderen in groep 4 t/m 

groep 6. Kinderen uit groep 7 en 8 zijn ook welkom! Kosten: €8,50 (per kind, per activiteit) 

 

JUNIOR SCIENCE LABS gaat een stapje verder dan Xperimenta. Kinderen in groep 7 & 8 die meer 

verdieping zoeken, kunnen deelnemen aan de Junior Science Labs. Tijdens een interactieve workshop 

leren de kinderen alles over het gekozen onderwerp. Dit doen zij in een van de innovatieve labs op 

de Universiteit Twente. Kosten: €12,50 (per leerling, per activiteit) 

 

JUNIOR MASTERCLASSES zijn er voor leerlingen in groep 7 en 8 die extra uitdaging 

zoeken. In een serie van drie-vier middagen verdiepen leerlingen zich in het 

gekozen onderwerp met interessante colleges van UT studenten en eigen 

experimenten. Masterclasses worden afgesloten met een leuke eindopdracht. 

Klik op onderstaande link voor meer informatie 

Buitenschools | Buitenschoolse activiteiten | Pre-University (NL) (utwente.nl) 

 

 
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  
6 juli   groep 1,2, 3,5,7  Streetwise i.s.m. ANWB 
7 juli   groep 4, 6, 8  Streetwise i.s.m. ANWB 
8 juli   belangstellenden zomermarkt bovenbouw (zie info in de nieuwsbrief) 
14 juli                   alle groepen  Los Hoesshow open air (van 13.00 – 14.00 uur – op  

de taartpunt bij school) 
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 

 

 

https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u-junior/buitenschools/

