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Nieuwsbrief 26 augustus 2022  
Wij gaan weer beginnen! A.s. maandag gaat het nieuwe schooljaar 
van start. We hopen dat jullie een hele fijne vakantie hebben gehad 
en dat de kinderen er naar uit kijken om weer naar school te gaan. In 
de afgelopen week zijn wij al enthousiast bezig geweest om de 
paleizen weer in te richten en de lessen voor te bereiden. Wij hebben 
er enorm veel zin in om de kinderen allemaal weer te verwelkomen 
op school!  
Maandag gaan om 8.20 uur de deuren open en zijn jullie van harte welkom om jullie kind(eren) naar 
de groep(en) te begeleiden. Om 8.30 uur gaan we dan echt van start. 
We gaan er samen een plezierig en leerzaam schooljaar van maken! 

 

 
Even voorstellen….. 
 
Met veel plezier stel ik me hierbij aan u voor. Ik ben Ellen van Bindsbergen, 58 jaar en ik woon in 
Didam. Vanaf maandag is mijn tweede ‘thuis’ basisschool Los Hoes in Haaksbergen, ik verheug me 
erop!  
Onderwijs heeft altijd een grote rol gespeeld in mijn leven en ik geniet er nog elke dag van. Als 
leerkracht, interne begeleider, remedial teacher en sinds 2008 als directeur heb ik veel ervaring 
mogen opdoen op diverse scholen. In die 35 jaar heb ik veel geleerd van de kinderen, van de ouders 
en van collega’s. Kinderen hebben me geleerd naar ze te kijken om hun onderwijsbehoeften te zien, 
ouders hoe de zorg voor de kinderen te delen en collega’s hoe samen invulling te geven aan goed 
onderwijs. Met deze ervaringen wil ik een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van het team en 
het onderwijs op Los Hoes.  
 
Naast het onderwijs ben ik graag buiten en vind ik ontspanning op de fiets of gaan de 
wandelschoenen aan. De omgeving van Didam leent zich uitstekend voor wandelingen en 
fietstochten na school en als er meer tijd is wordt er elders gefietst. Naast de sportieve activiteiten 
kook ik graag, is er grote interesse in wijnen en geniet ik van samenzijn met familie en vrienden. 
Heerlijk om samen op een terrasje neer te strijken en de wereld voorbij te laten gaan. (In 
Haaksbergen ook al even op onderzoek uit geweest!) 
 
Ik kijk uit naar het moment dat ik iedereen kan ontmoeten op Los Hoes. Ik wens jullie nog een fijn, 
ontspannen weekend. 
 
Hartelijke groet, 
 
Ellen van Bindsbergen 
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Geboren! 
Dit mooie nieuws willen we graag met jullie delen.  
Vera is bevallen van een dochtertje Marre. 
Sharon is bevallen van een dochtertje Nowi Soy. 
Moniek is bevallen van een dochtertje Lauren. 
Met moeders en dochters gaat het gelukkig allemaal goed en wij hopen natuurlijk gauw de 
kinderen te mogen bewonderen op school. 
 

 
Welkom 
Voor sommige kinderen is het maandag extra spannend, zij starten dan op de basisschool. 
Tygo Broekhuis, Wout de Haan, Xavi Mühren, Jaivy Broeils, Noud Wientjes, Liva Jongsma, Kaylen 
Elizabeth, Mees Rupert, Faber Jannink  zijn tijdens deze zomervakantie 4 jaar geworden of worden 
dat binnenkort en zullen starten op Los Hoes. Wij wensen al deze kinderen en hun ouders een hele 
fijne schooltijd op Los Hoes! Welkom bij ons op school! 
 
Romee Esselink gaat in het komende schooljaar haar LIO-stage op onze school uitvoeren. Zij zit in de 
laatste fase van de opleiding tot leerkracht. Romee werkt op donderdag en vrijdag in de 
mentorgroep ½ van Erna. 
In groep 4/5 start onze nieuwe collega Irma Kooiker. Irma is een leerkracht met jarenlange ervaring 
waarover zij u op later moment meer zal vertellen. Irma werkt de hele week in groep 4/5. 
 
Wij wensen onze nieuwe collega’s een fijne tijd en heel veel werkplezier toe!  
 
 
 
Verjaardagen 
Als kinderen jarig zijn, willen wij ze in het zonnetje zetten en het kind de gelegenheid geven de 
verjaardag in de eigen mentorgroep te vieren. De jarige mag de kinderen in de mentorgroep 
trakteren. De leerkracht deelt in deze traktatie gewoon mee en hoeft niet iets anders te krijgen. Wij 
willen jullie nadrukkelijk vragen om de traktatie klein en gezond te houden en te beperken tot één 
ding. De traktatie hoeft niet meer voorverpakt te zijn. Het is prettig als ouders vooraf met de mentor 
afspraken maken over het moment van trakteren. De mentor kan dan ook aangeven of er kinderen 
zijn met een voedingsbeperking of allergie. Op het moment van trakteren in de groep mag één van 
de ouders van het kind bij dit feestelijke moment aanwezig zijn.  
 

 
Vanwege de KAS weken starten de groepen 1, 2 en 3 met het thema “ik ben“. 
 
Wij gaan met alle kinderen een kennismakingsactiviteit doen waarvoor wij een 
foto van het kind/gezin willen gebruiken. Willen jullie deze uitgeprint meegeven? 
Deze foto blijft op school. 
Daarnaast mogen de kinderen hun lievelingsvoorwerp meebrengen (graag 

voorzien van naam) waarover ze iets kunnen of willen vertellen.  
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Rots & Watertraining in groep 8 
Dit schooljaar willen we binnen de groepen 8 extra aandacht besteden aan het versterken van de 
sociale omgang in de groep als ook ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Gertjan Dokter 
van praktijk Fido Forte in Hengelo gaat de Rots & Watertraining in beide groepen verzorgen. De 
training start in september. Ouders ontvangen informatie over de training tijdens de 
informatieavond op dinsdag 11 oktober van 19.30 tot 21.00 uur op school.  
 
Rots & Watertraining geeft kinderen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen 
gedrag. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een 
eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen 
kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Gaandeweg dit proces leren zij, o.a. in 
sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere 
gedragsalternatieven 
 
 
Aankondiging informatieavond groep 8 
Om alvast in jullie agenda te noteren: maandag 12 september om 19.00 uur organiseren wij een 
informatieavond voor de ouders van groep 8 over het laatste jaar op de basisschool en de overgang 
naar het voortgezet onderwijs.  
 
 
 
Lees- en rekenouders gezocht voor midden- en bovenbouw! 
 
Voor dit 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 zou ervoor kunnen 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! 
 
 
Noteren BSO en andere afspraken van de kinderen in de groepsagenda. 
Nu de vakantie voorbij is en we weer naar school gaan, zal ook de BSO voor sommige kinderen weer 
starten. 
Een verzoek aan alle ouders om deze BSO dagen, ook als het vaste dagen zijn, zelf in de agenda’s te 
schrijven die bij de groepen liggen.  
 

mailto:n.hoogland@keender.nl
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We weten dat veel ouders afspraken en BSO per mail hebben doorgegeven de afgelopen jaren            
(omdat ouders i.v.m. Corona de school niet binnen mochten komen). Toch willen we ook deze 
ouders vragen om het weer zelf in de agenda te schrijven. Zo weten we zeker dat het goed genoteerd 
staat. Dit is ook belangrijk voor eventuele invallers. 

 
 
Eten en drinken 
De kinderen mogen voor de ochtendpauze iets te drinken meenemen in een goed sluitende beker 
met naam erop of in een pakje. Hierbij zijn frisdranken en energiedrankjes niet toegestaan. Tevens 
iets te eten, bv.: fruit (in kleine stukjes), een liga of een boterham, maar geen snoep. Graag de rugtas, 
beker en evt. broodtrommel van naam voorzien. Dit wordt bewaard in de lockers. Als het erg warm 
is, mogen de kinderen een flesje water meenemen naar school. Voor de lunch brengen de kinderen 
ook een beker drinken mee en hun eigen lunchpakket. Wij willen jullie vragen om het kind ook een 
theedoek mee te geven. Deze zal worden gebruikt als placemat, zodat deze na de lunch 
dichtgevouwen kan worden en weer mee naar huis kan. De tafels blijven hiermee schoon. We vinden 
het als school belangrijk om gezond gedrag te bevorderen en willen jullie daarom vragen om te 
zorgen voor een gezonde lunch. Ook bij de lunch dus géén snoep. I.v.m. het scheiden van het afval en 
de beperkte grootte van de containers willen we jullie vragen zoveel mogelijk het drinken in bekers 
mee te geven i.p.v. in pakjes. We zullen de kinderen ook stimuleren het afval weer in hun trommeltje 
te doen, zodat het thuis weggegooid kan worden. 
 
 
Gym 
Op woensdag en vrijdag hebben de kinderen gym in sporthal de 
Els.  
De bovenbouw gaat op de fiets naar de sporthal. 
De middenbouw gaat met de bus naar de sporthal. 
De kinderen mogen zich omkleden in de kleedkamers. De kinderen 
van groep 5 t/m 8 douchen na afloop van de gymles. 
 
Toestemming alleen fietsen van en naar de gym 
De kinderen van groep 7 mogen in principe alleen naar huis fietsen na de gym op woensdag, mits de 
mentor daar toestemming voor heeft gekregen van de ouders. Toestemming kan gegeven worden 
middels een mailtje of een briefje naar de mentor 
 
Gymrooster woensdag 
 

Groep  Vervoer  Begin  Eind  

5a en 5b Bus  08.45 uur 09.30 uur 

4a en 4b Bus  09.30 uur 10.15 uur 

3 Bus 10.15 uur 11.00 uur 

8a Fiets 10.30 uur 11.15 uur 

6a Fiets 11.15 uur 12.00 uur 

6b Fiets 11.15 uur 12.00 uur 

7a Fiets 13.00 uur 13.45 uur 

7b Fiets 13.00 uur 13.45 uur 

8b Fiets 11.15uur 12.00 uur 
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Gymrooster vrijdag 
 

Groep  Vervoer  Begin  Eind  

8a Fiets 08.30 uur 09.15 uur 

8b Fiets 08.30uur 09.15 uur 

3 Bus 09.00 uur 09.45 uur 

5a en 5b Bus 09.15 uur 10.00 uur 

4a en 4b Bus 10.30 uur 11.15 uur 

7a Fiets 10.30 uur 11.15 uur 

7b Fiets 11.15 uur 12.00 uur 

6a Fiets 11.15 uur 12.00 uur 

6b Fiets 11.15 uur 12.00 uur 

 
 
Informatie voor de groepen 3 en 5 
Voor onderstaande groepen zal aankomend schooljaar de schoolbinnenkomst anders zijn dan 
voorheen. 
De kinderen van groep 3 mogen vanaf komend schooljaar via de hoofdingang de school binnen gaan. 
De kinderen van groep 5 kunnen dit schooljaar via de middenbouw-ingang naar binnen komen. 
 
 
Waar starten de mentorgroepen? 
OB 
Mentorgroep Erna start in de speelotheek 
Mentorgroep Johanne en Alice start in het taalpaleis  
Mentorgroep Lotte start in het rekenpaleis  
MB  
Mentorgroep Karin in het witte paleis beneden 
Mentorgroep Moniek, Sabrina en Eva in het groene paleis  
Mentorgroep Irma in het blauwe paleis  
Mentorgroep Ellen in het oranje paleis 
BB 
Mentorgroep Boraya start in het witte paleis  
Mentorgroep May start in het blauwe paleis  
Mentorgroep Eline en Gulur start in het groene paleis  
Mentorgroep Madelon en Eline start in het oranje paleis  
Mentorgroep Natalie start in het gele paleis 
Mentorgroep Merlinde en Ilona in het rode paleis 
 
 
Belangrijke data 

 
29 augustus Alle groepen Start schooljaar 2022-2023 
12 september Groep 8 Informatieavond PO-VO 
   

 

 

 

 


