
1 

 

 

 
Nieuwsbrief 16 september 2022 
 
 
Ouderbijeenkomsten 
Vandaag schrijf ik de derde nieuwsbrief. Drie weken Los Hoes! Ik kijk terug op een warm welkom 
zowel door team, kinderen en ouders. Het was fijn om jullie te ontmoeten tijdens de inloopavond en 
de informatieavond van groep 8. Zoals het dan gaat op deze avonden zijn het korte ontmoetingen 
gericht op een eerste kennismaking, erg belangrijk. 
Wij vinden het belangrijk dat we als ouder en school samen zorg dragen voor de kinderen van Los 
Hoes en daarom wil ik jullie graag beter leren kennen. Om goed beleid te voeren is ook input nodig 
van jullie als ouders. Omdat dit lastig wordt met alle ouders gezamenlijk nodig ik jullie per groep uit 
om samen te komen en onder het genot van koffie/thee van gedachten te wisselen. 
Hieronder de planning voor de bijeenkomsten: 

Groep  Datum  Tijd  
1/2    Erna 26-9-2022 13.30 – 14.00 uur 
1/2    Alice/Johanne 27-9-2022 13.30 – 14.00 uur 
1/2    Lotte 28-9-2022 13.30 – 14.00 uur 
3        Karin 5-10-2022 13.30 – 14.00 uur 
4        Sabrina 10-10-2022 13.30 – 14.00 uur 
4/5    Irma 12-10-2022 8.30 – 9.00 uur 
5        Ellen 6-10-2022 8.30 – 9.00 uur 
6        Boraya 5-10-2022 8.30 – 9.00 uur 
6        May 29-9-2022 8.30 – 9.00 uur 
7        Eline 27-9-2022 8.30 – 9.00 uur 
7        Madelon 3-10-2022 8.30 – 9.00 uur 
8        Natalie 29-9-2022 8.30 – 9.00 uur 
8        Ilona/Merlinde 28-9-2022 8.30 – 9.00 uur 

 

 
Wijziging schoolfoto 
Vanwege verschillende activiteiten en het lesprogramma is ervoor 
gekozen om dit jaar de schoolfoto’s eerder te maken,  
namelijk op 10 en 11 oktober. 
Op die dagen zal een fotograaf van Suus’FotoSjop uit Oldenzaal de foto’s 
gaan maken.  
Wij zijn enthousiast over de samenwerking tot nu toe en kijken erg uit 
naar het eindresultaat. Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op:  
www.suusfotosjop.nl 
In een volgende nieuwsbrief zal er meer informatie te lezen zijn over de schoolfoto’s. 
 

http://www.suusfotosjop.nl/
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Correctie bericht nieuwsbrief 8-9-2022 
 
In de nieuwsbrief van vorige week stond vermeld dat de voorbereiding voor de eerste 
Heilige communie zou plaatsvinden in Losser. Deze voorbereiding zal echter plaatsvinden in 
Haaksbergen. Met dank aan een oplettende ouder die mij hierop attendeerde. 
 
 
Vanuit de commissie Kinderboekenweek 
 
Dinsdag 4 oktober willen we graag de Kinderboekenweek gezamenlijk 
openen met alle groepen. Hiervoor hebben we wel hulp van ouders 
nodig!  
We willen een vossenjacht organiseren op dinsdagmiddag 4 oktober van 
12.30 uur tot 14.00 uur. We zijn op zoek naar ouders/opa's/oma's etc., 
die in het thema van de kinderboekenweek verkleed komen. Het thema 
is giga-groen. Denk hierbij aan dieren, natuur of beroepen zoals 
boswachter, dierenarts of houthakker. 
  
Lijkt het je leuk om te helpen, meld je dan aan 
bij n.bergsma@keender.nl.  
Aanmelden kan tot en met maandag 19 september a.s.  
  
We willen het nog als verrassing houden voor de kinderen, dus verklap nog niks!  
  
 
Vanuit de groepen 1, 2 en 3 
 
De afgelopen weken hebben we gewerkt rondom de onderwerpen Ik, mijn gezin/familie, hier woon 

ik. Nu starten we de komende week met het thema: Ik en de natuur. Dit thema loopt straks 
over in de Kinderboekenweek met als thema GIGA GROEN. 
  
De groepen 1,2 en 3 zijn daarom op zoek naar: 
  

• Tijdschriften waarin we dingen kunnen vinden over de natuur. Dit mogen eventueel ook 
oude boeken zijn waarin geknipt mag worden. 

• Grote dozen en/of karton voor onze themahoek. 
  
Dan hebben we jullie hulp nodig om onze “nieuwe WELKOOP-winkel” te kunnen 
bevoorraden.  Te denken valt o.a. aan: werkkleding, laarzen, klompen, werkhandschoenen, 
harkjes, schepjes, zakken met zaadjes, bloembollen, dierenspeeltjes, doos/blikken 
dierenvoer, dierenmanden, wellicht hebben jullie zelf nog mooie ideeën. 
(Als de spullen weer mee terug moeten willen jullie deze dan voorzien van naam). 

 

 
 
 
 


