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Nieuwsbrief 13 oktober 2022 
 
 
Kijkochtend ouders kinderen groep 2 november 2022 
Zoals we afgelopen schooljaar hebben beloofd krijgen de ouders van de kinderen van groep 2 de 
gelegenheid om een deel van de ochtend mee te komen kijken. 
De ouders van de kinderen van groep 1 zullen in het voorjaar 2023 worden uitgenodigd om te komen 
kijken. 
Deze ochtenden hebben we gepland op 7-8-9-10 en 11 november a.s. Per kind kan er één ouder 
komen kijken.  
De bedoeling van deze ochtend is dat de ouder aansluit bij de mentorgroep van zijn of haar zoon of 
dochter. Jullie kunnen het eerste kiesmoment dan kijken bij jullie eigen kind maar zijn ook vrij om in 
andere paleizen te gaan kijken.  
 
Als de kinderen om 9.30 uur buiten gaan spelen, komen de ouders samen en bespreken dat wat zij 
gezien hebben en de vragen die zij hebben met elkaar en met één van de mentoren. 
 
Inschrijven kan op de formulieren op het whiteboard in de centrale hal, bij de ingang van de OB.  
We hanteren wel een maximum aantal van 3 ouders per groep per morgen. 
 
We hopen veel ouders van de groepen 2 te zien op één van de ochtenden. 
 
 
Nieuwsbrieven 
Met ingang van oktober ontvangt u de nieuwsbrief tweewekelijks op donderdag i.v.m. mijn 4-daagse 
werkweek van maandag t/m donderdag. Ik wil jullie vragen om copy voor donderdag aan 
te leveren.   
Data voor de komende nieuwsbrieven tot de kerstvakantie: 
3 november 2022, 17 november 2022, 1 december 2022, 15 december 2022,  
22 december 2022 

 

 
Oudergesprekken 
Deze week heb ik de oudergesprekken afgerond. Ik kijk terug op fijne, inhoudelijke gesprekken. 
Gesprekken waarbij het mooi is om te ervaren dat er overeenkomsten en verschillen zijn in de 
inbreng van ouders per groep maar dat ik elk gesprek als zeer waardevol heb ervaren. De inhoud van 
de gesprekken koppel ik terug naar de collega’s en deze nemen we ook mee in onze ontwikkeling als 
school. Zoals beloofd zullen deze gesprekken in februari een vervolg krijgen. Voor nu wil ik ieder 
nogmaals bedanken voor de inbreng en openheid. 
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Schooljudo 
Binnenkort starten alle groepen met Schooljudo. Alle mentorgroepen zullen vier judolessen krijgen. 
Daarnaast is er een digitale omgeving beschikbaar voor de leerkrachten die hen kan ondersteunen en 
waarin zij stof vinden om interactief en laagdrempelig met de verschillende waarden die binnen 
Schooljudo centraal staan aan de slag te gaan. Het gaat dan om waarden als respect, vertrouwen en 
weerbaarheid. 
Al in 1882 is judo bedacht als onderwijsmethodiek door de Japanse pedagoog Jigoro Kano. Voor Kano 
was de training van het lichaam belangrijk. Daarnaast was de training van de geest en het continu 
streven naar het verbeteren van de persoonlijkheid een primair doel. Kano was ervan overtuigd dat 
uitoefening van het judo zou leiden tot het worden van een sympathieker mens. In een gezonder 
lichaam. Een van de mooiste en bekendste uitspraken van Kano vormt het Schooljudo-motto: 
  
Het is niet belangrijk om beter te zijn dan een ander; het is belangrijk om beter te zijn dan gisteren. 
  
In 2004 richtte Olympisch judoka Ruben Houkes Schooljudo op vanuit zijn geloof in de pedagogisch 
en vormende waarde van zijn sport. Schooljudo brengt de eeuwenoude filosofie van het judo de 
basisschool in. Daarmee wil Schooljudo een bijdrage leveren aan de fysieke en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van een kind en aan de groepsdynamiek van een klas. 
  
In de lessen die we op onze school gaan doen, zal de waarde ‘Vertrouwen’ centraal staan. Voordat de 
judolessen starten, zullen de trainers eerst in de groepen komen voor een korte kennismaking en 
uitleg. Wij vinden dat deze judolessen een mooie aanvulling op ons onderwijsaanbod zijn. 
 
Het Schooljudo programma bestaat jaarlijks uit: 
- Een gedifferentieerd lesprogramma voor de gekozen doelgroep, om te zorgen voor een passend 

aanbod voor de kinderen van groep 1 t/m groep 8;  
- Eén introductiemoment per groep, gegeven door de Schooljudo Entertrainer in de klas. Om 

kennis te maken en al een aantal spelregels af te stemmen met elkaar;  
- 4 weken actief werken met de Entertrainer in judopak op een echte judomat. Zodat deelnemers 

daadwerkelijk voelen wat waarden als respect en vertrouwen inhouden;  
- Een workshop voor het team van leerkrachten om hen te inspireren om gezamenlijk met de 

Schooljudo waarden aan de slag te gaan, aansluitend op het schoolbeleid; 
- Het hele schooljaar lang toegang tot onze digitale omgeving waar groepsleerkrachten 

oefeningen, filmpjes en inspiratie uithalen voor in de klas. Door onze samenwerking met Disney 
is het online programma niet alleen leerzaam, maar ook erg leuk en verbeeldend voor de 
leerlingen;  

-  
Schooljudo gaat uit van voorwaarden die binnen Los Hoes mooi aansluiten op de zeven gewoonten 
van The Leader in Me.  
Deze voorwaarden zijn: 
1. Vertrouwen: Op elkaar kunnen rekenen  
2. Samenwerken: Elkaar altijd helpen  
3. Respect: Anderen in hun waarde laten  
4. Beheersing: Controle houden  
5. Weerbaarheid: Sterk staan en volhouden  
6. Discipline: Doen wat nodig is  
7. Plezier: Lachen en veel lol maken 
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Planning schooljudo: 
 

  Donderdag Vrijdag  

  Do 3 nov  Do 10 nov  Do 17 nov  Do 24 nov  Vrij 4 nov  Vrij 18 nov  Vrij 25 nov  Do 1 dec  

08.30-09.10  Groep 8a  Groep 7a  Groep 7a  Groep 6a  1/2 Erna  1/2 Erna  1/2 Erna  1/2 Erna  

09.10-09-50  Groep 8b  Groep 7b  Groep 7b  Groep 6b  1/2 Lotte  1/2 Lotte  1/2 Lotte  1/2 Lotte  

10.00-10.40  Groep 7a  Groep 6a  Groep 6a  Groep 8a  1/2  Johanne  1/2  Johanne  1/2  Johanne  1/2  Johanne  

10.40-11.20  Groep 6a  Groep 8b  Groep 8a  Groep 7a  Groep 3  Groep 3  Groep 3  Groep 3  

11.20-12.00  Groep 6b  Groep 8a  Groep 8b  Groep 7b          

12.30-13.10  Groep 7b  Groep 6b  Groep 6b  Groep 8b  Groep 4   Groep 4   Groep 4   Groep 4   

13.10-13.50  Groep 5  Groep 5  Groep 5  Groep 5  Groep 4/5   Groep 4/5   Groep 4/5   Groep 4/5   

  
 
 
Sociale Vaardigheid (SoVa)9-12 jaar Haaksbergen 
Stichting Wijkkracht start in Haaksbergen met een SOVA training voor kinderen van 9-12 jaar. Voor 
sommige kinderen kan de SOVA training op deze leeftijd ondersteunen in de groei  van 
zelfvertrouwen. 
 
SOVA training 
Opkomen voor jezelf betekent dat je durft te zeggen wat je van iets vindt, dat je dingen durft te doen 
die je leuk of belangrijk vindt. Ook al denk je dat sommige andere kinderen of mensen dat stom, 
kinderachtig of gek vinden. Opkomen voor jezelf betekent ook dat je anderen dingen durft te vragen 
en dat je durft te zeggen dat je iets niet wilt. Het gaat dus steeds om durven. Eigenlijk betekent 
opkomen voor jezelf gewoon dat je zelfverzekerd bent, dat je jezelf durft te zijn. Op een goede 
manier opkomen voor jezelf kun je dus leren. 
Voor wie 
De SOVA training is geschikt voor kinderen van 9 tot 12 jaar (basisschool groepen 6, 7 en 8) die 
bijvoorbeeld: 

• Gepest worden; 
• Weinig zelfvertrouwen hebben; 
• Moeilijk vriendjes kunnen maken; 
• Verlegen of stil zijn; 
• Snel boos of verdrietig worden niet weten hoe hiermee om te gaan; 
• Moeite hebben met nee zeggen; 
• Moeite hebben met kritiek geven en/of ontvangen; 
• Niet met teleurstellingen kunnen omgaan. 

De groep bestaat uit minimaal  6 en maximaal 10 deelnemers. 

Wanneer, hoe laat en waar;  De training wordt gegeven in IKC de Kameleon. Bartokstraat 56, 7482 
TW Haaksbergen. Data volgen op korte termijn.  

Hoe werkt het 
Een intake behoort tot de mogelijkheden. In de intake wordt onderzocht wat de leerdoelen van het 
kind zijn en wordt bekeken of de training geschikt is voor het kind. Tijdens de training is er contact 
met de ouders/ verzorgers door middel van een ouderbijeenkomst. Iedere week is er oefenstof zodat 
ouders of verzorgers en de leerkracht samen met het kind kunnen oefenen. Na afloop van de training 
is er een eindgesprek met de ouders. 
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Meer informatie 
Bel met Wijkracht: 088 945 57 22  of stuur een mail naar info@wijkracht.nl met vermelding van de 
training of mail naar trainer Sanne Schepers s.schepers@wijkracht.nl 

De eerste groep is gericht op kinderen tussen de 9 en 12 jaar oud. Jullie kunnen als ouders je kind 
aanmelden via onderstaande link. Dit wijst zich vanzelf: 
https://www.wijkrachtacademie.nl/aanbod/item/sociale-vaardigheid-sova9-12-jaar-haaksbergen 
 
 
Kledinginzameling  
Zoals eerder gemeld kan donderdagavond 3 november (van 18.00 uur tot 19.00 uur) en 
vrijdagochtend 4 november (van 8.00 uur tot 9.00 uur) weer kleding ingeleverd worden. Net als 
afgelopen keren kan de kleding ingeleverd worden op de "taartpunt" (grasveld voor school). Alle 
kinderen krijgen een flyer als reminder mee. De organisatie (Bag2School) deelt geen zakken meer 
uit. Kleding kan gewoon in dichte vuilniszakken (of andere dichte zakken) ingeleverd worden.  
  
Alle ingezamelde spullen worden in principe hergebruikt. Daarom is het van belang dat de kleding en 
andere spullen schoon en heel zijn.  
  

Wat mag er wel in de zakken?  
- schone kleding (zowel baby, kinderen en 
volwassenen)  
- schoenen (per paar aan elkaar gebonden  
- lakens  
- dekens  
- gordijnen  
- knuffelbeesten  
- handdoeken  
- riemen en ceintuurs  
- handtassen  

Wat mag er niet in de zakken?  
- vuile, natte, gescheurde of 
beschadigde kleding  
- enkele schoenen  
- afgeknipt materiaal  
- lappen  
- matten/tapijten/vloerbedekking  
- kussens/dekbedden/slaapzakken  
- bedrijfskleding  
- speelgoed  
- matrassen   

 
Ruim in de hefstvakantie nog even de kledingkasten op en verzamel de kleding die toch niet meer 
gedragen wordt! Vertel het ook gerust de buren en familie! Wij hopen op een mooie opbrengst die 
volledig ten goede komt aan de oudervereniging en dus aan de kinderen!   
  
In het voorjaar wordt wederom een kledinginzameling gehouden en wel op maandag 15 mei en 
dinsdag 16 mei (noteer het alvast). Dus ook deze winter kleding die weg kan graag bewaren en t.z.t. 
inleveren.  
 
 
Excursie Risk Factory groep 8  
Groep 8 zal deelnemen aan de Risk Factory op het oude vliegveld in Enschede op maandag 31 
oktober of dinsdag 1novembber. 
In de Risk Factory worden de kinderen bewust gemaakt van risico’s. In nagebootste praktijksituaties 
ervaren ze (on)veiligheid en leren ze hoe te handelen. Dat leren zij met interactieve 
veiligheidsscenario's over o.a. brandgevaar, risico’s internetgebruik, verkeersveiligheid, risico’s 
alcoholgebruik, effect van groepsdruk, contact met hulpdiensten, etc. Levensechte ervaringen 
veranderen risicopercepties. Dat geeft kinderen het zelfvertrouwen om- als het erop aankomt- de 
juiste beslissingen te nemen.   
Voor meer informatie: http://www.riskfactorytwente.nl/nl/homepage/ 

 
 

javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27ocknvq%2CkphqtByklmtcejv0pn%27);
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27ocknvq%2Cu0uejcrgnjqwocpByklmtcejv0pn%27);
https://www.wijkrachtacademie.nl/aanbod/item/sociale-vaardigheid-sova9-12-jaar-haaksbergen
http://www.riskfactorytwente.nl/nl/homepage/
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Bijlage: Fit en Fun 
In de bijlage vinden jullie informatie over het aanbod van Fit en Fun op school op 18 november as. 
 
 
Bijlage: Workshop elektronica 2023 
In de bijlage vinden jullie een flyer vanuit ‘t Gilde Haaksbergen waarin zij jullie informeren over een 
workshop elektronica voor de kinderen van groep 7 en 8.  
 
 
Bijlage: Opgave muziek oriëntatie lessen, een muzikale roadtrip 
In de bijlage treffen jullie informatie  vanuit de Haaksbergse Harmonie over de mogelijkheid deel te 
nemen aan de  vervolgcursus ‘de muzikale roadtrip’. Deze muzikale reis is georiënteerd op het sociaal 
emotioneel vlak, de ontwikkeling van verschillende muzikale vakgebieden met het uiteindelijke doel 
om aan het eind van de roadtrip klaar te zijn om een instrument te gaan bespelen 
 
 

Oproep van de ouderraad! 
 

 

 

 

Voor komend schooljaar zijn we voor een aantal activiteiten op zoek naar hulpouders. Om 

iedereen in de gelegenheid te stellen om te kunnen helpen doen we de oproep nu alvast. 

 

De activiteiten waar we dit jaar hulp bij nodig hebben zijn:               

- Carnaval  vrijdag 17 februari 2023 

We willen net als vorig jaar een vossenjacht organiseren, 
hiervoor hebben we vossen nodig, maar wellicht ook ouders die 
als begeleider mee willen lopen met een groepje kinderen. 
 

- Koningsspelen vrijdag 21 april 2023  

Voor het begeleiden van groepjes en/of spellen is jullie hulp nodig. 
 

- Avondvierdaagse  5 t/m 9 juni 2023 

Hier hebben we ouders nodig die op een pauzepost gaan 
staan.  ( je mag je ook als “duo” aanmelden, bijv met een 
andere ouder samen)                                                        

Aanmelden kan via mail: or@bs-loshoes.nl  Wanneer het dan zover 

is word je vanzelf benadert. 
 
 
Belangrijke data 
 

Week 42 Gr 1 t/m 8 Startgesprekken/adviesgesprekken(8)  

19 oktober Gr 1 t/m 8 Ouderinformatieavond 19.00 uur 

21 oktober Gr 1 t/m 8 Studiedag, kinderen vrij Hele dag 

31okt/1 nov Gr. 8 RiskFactory  

3 november  Kleding inzameling 18.00-19.00 uur 

4 november  Kleding inzameling 08.00-09.00 uur 

mailto:or@bs-loshoes.nl
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18 november  Fit en Fun  

3, 10,17 en 24 nov. Gr. 5 t/m 8 Schooljudo  

4, 18, 25 november 
1 december 

Gr. 1 t/m gr. 
4/5 

Schooljudo  

7 t/m 11 november Groep 2 Kijkochtenden  

15 november Gr 1 t/m 8 Studiedag, kinderen vrij  

Week 43 Gr 1 t/m 8 Herfstvakantie  

Week 45 Gr 1 t/m 8 Week van de mediawijsheid  

15 en 16 mei 2023  Kleding inzameling Nog niet bekend 

 
Groen gedrukte data zijn nieuwe activiteiten 
 
De Opbrengst van RABO Clubsupport 
De oudervereniging van Los Hoes had zich aangemeld voor de RABO Clubsupport. Vrijdag 7 oktober 
is de check van de RABO Clubsupport overhandigd aan de oudervereniging. Door al jullie stemmen is 
het mooie bedrag van €446,69 opgehaald. 
Allemaal enorm bedankt voor het stemmen. De oudervereniging kan de opbrengst inzetten voor 
mooie activiteiten voor de kinderen. 
 


