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Nieuwsbrief 17 november 2022 
 
 
Pietenmiddag 
Terwijl de kinderen (en de mentoren) druk aan het knutselen waren tijdens de Pietenmiddag, 
kwamen er onverwacht twee Pieten op bezoek op Los Hoes. Samen hebben ze de met de kinderen 
gedanst, gezongen en natuurlijk hebben ze ook het werk van de kinderen bewonderd. Kortom, een 
geweldige middag voor de kinderen (en de mentoren!). 
 

 
 
 
Sinterklaasfeest. 
Het Sinterklaasfeest is weer losgebarsten en ook op Los Hoes zitten we midden in de 
Sinterklaasactiviteiten! 
 
Hieronder nog even op een rijtje wat er wanneer gaat gebeuren: 
Donderdag 24-11: schoen zetten. 
Vrijdag 02-12: Sinterklaas op school. 
Natuurlijk mogen kinderen die dat willen op deze feestelijke dagen verkleed op school komen. 
  
We hopen dus dat Sinterklaas op 2 december ons weer met een bezoekje gaat verblijden. 
Om 08:30 gaan de kinderen eerst naar hun eigen groep om daarna samen met hun mentor naar de 
aankomst op het schoolplein te gaan kijken. 
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Ouders die willen blijven kijken, vragen wij gebruik te maken van de taartpunt zodat de kinderen alle 
ruimte hebben om de sint en de pieten te verwelkomen.  
De parkeergelegenheid bij de taartpunt is deze dag minimaal, dus kom allen zoveel mogelijk lopend 
of op de fiets (bij voorkeur zonder pepernootje in de achterband). 
  
De kinderen nemen deze dag gewoon zelf hun eigen eten en drinken mee, natuurlijk krijgen ze op 
school nog wel iets lekkers.  
We hopen dat de pieten, zoals gebruikelijk, weer een mooie schatkamer in zullen richten waar de 
kinderen uit de onder- en middenbouw een cadeau mogen uitzoeken. De kinderen van de 
bovenbouw zullen elkaar met de eigengemaakte surprises verrassen. 
 
Vol verwachting klopt ons hart… 
 
 
Sporthal niet beschikbaar in week 47 en week 48 
De leerlingen van het Los Hoes maken gebruik van sporthal de Els. In week 47 en week 48 worden er 
werkzaamheden verricht in de sporthal waarbij o.a. de scheidingswanden worden vervangen. 
Hierdoor is gebruik van de sportzalen overdag niet mogelijk omdat de veiligheid van de gebruikers 
niet gegarandeerd kunnen worden. Dit betekent dat de gymlessen in de sporthal deze weken 
vervallen. Het is fijn dat er in deze weken judolessen worden verzorgd op Los Hoes. 
Vanaf week 49 is de hal weer volledig inzetbaar en is het onderhoud uitgevoerd. 
 
 

 
Kijken bij de Judo in de onder- en middenbouw 
Op donderdag 1 december worden de ouders van de groepen in het schema hieronder, op de 
aangegeven tijden uitgenodigd om de judoles bij te wonen. 
Groep 3 wordt voor de judolessen gesplitst in twee groepen. De kinderen met de achternaam A t/m L 
worden uitgenodigd om 10.40 uur. De overige ouders om 11.20 uur. 
 

08.30-09.10  1/2 Erna  

09.10-09-50  1/2 Lotte  

10.00-10.40  1/2  Johanne  

10.40-11.20  Groep 3 A t/m L 

11.20-12.00   Groep 3 M t/m Z 

12.30-13.10  Groep 4   

13.10-13.50  Groep 4/5   

 

 
Reminder………………….Fit &Fun 
Vrijdag 18 november organiseert Fit & Fun een ouder VS kindchallenge op Los Hoes. Dit is direct na 
schooltijd. Op het schoolplein staan dan verschillende sportonderdelen klaar. Jullie kunnen samen 
met je kind de challenge aangaan.  
Er is deze middag een beperkte mogelijkheid om te parkeren rondom school. 
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Vanuit De IIsselgroep: samen lezen over Sinterklaas  
De Sinterklaastijd is voor kinderen een bijzondere periode. Het is gezellig om 
samen met kinderen over Sinterklaas te lezen. Lezen in mooie boeken is een 
cadeautje voor kinderen. Naast dat je samen een fijn moment kunt creëren, leren 
kinderen er veel van. Het luisteren naar verhalen verstevigt de taalbasis en 
vergroot de woordenschat. Gelukkig zijn er veel boeken over Sinterklaas 
beschikbaar. De IJsselgroep heeft weer een handig boekenoverzicht voor je 
gemaakt (zie bijlage). 
 
 
Belangrijke data 
 

Datum Groep Activiteit Tijdstip 

18 november  Fit en Fun Na schooltijd 

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  

15 en 16 mei 2023  Kleding inzameling Nog niet bekend 

24 november Gr. 1 t/m 8 Schoen zetten  

2 december Gr. 1 t/m 8 Sinterklaas op school  

1 december Gr ½, 3, 4/5, 5 Kijken bij de judolessen Zie schema 

    

17 november Gr 1 t/m 8 Pietenmiddag  

1 december  Nieuwsbrief  

22 december Gr 1 t/m 8 Kerstviering Nog niet bekend 

 
Groen gedrukte data zijn nieuwe activiteiten 
 
 


