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Nieuwsbrief 29 september 2022 
 
 
Los Hoes show! 
We hebben dit schooljaar onze eerste Los Hoes show weer gehad. Wat een feestelijke middag en wat 
zijn alle groepen druk geweest om een leuk optreden te verzorgen! Zo gingen we met een aantal 
groepen op muzikaal avontuur de natuur in,  werden er liedjes gezongen, werd er geteld met het 
lichaam, waren er superhelden en apen, werd de CupSong gedaan en zelfs een echte HAKA. Het was 
een gezellige middag. 
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Schoolfoto 2022-2023 
Vanuit de oudervereniging 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen was, komt over een paar weken de schoolfotograaf.  
Om te voorkomen dat iedereen tegelijk komt voor de broers/zussenfoto’s gaan we werken met 
tijdsvakken. De foto’s worden gemaakt op maandag 10 en dinsdag 11 oktober na schooltijd. 
Broertjes of zusjes die nog niet naar school gaan, mogen ook op de foto, evenals oudere 
broers/zussen. De inschrijflijst komt te hangen op het blauwe prikbord in de centrale hal van school 
(hoofdingang).  
 
Inschrijven kan t/m 4 oktober. In de bijlage geeft de fotograaf wat meer informatie. We zijn 
voornemens om alle foto’s buiten te maken als het weer dit uiteraard toelaat.  
We werken nog aan de planning van de indeling van de groepen. In de nieuwsbrief van 7 oktober 
zullen we bekend maken welke groepen op welke dagen worden gefotografeerd. 
 
 
Nieuwsbrieven 
Vorige week heeft u geen nieuwsbrief ontvangen, mijn excuses 
hiervoor. Met ingang van oktober ontvangt u de nieuwsbrief 
tweewekelijks op donderdag i.v.m. mijn 4-daagse werkweek van 
maandag tot vrijdag. Ik wil jullie vragen om copy voor donderdag aan 
te leveren.   
Voor oktober betekent dit dat jullie de nieuwsbrief op 13 oktober 
ontvangen en i.v.m. de herfstvakantie op 3 november. 

 

 

 
Reken- en leesondersteuning van hulpouders 
Blij zijn we, met alle hulpouders die zich hebben aangemeld om kinderen te ondersteunen met het 
lezen en het rekenen.  
Komende weken gaan we deze begeleiding opstarten. Dit zou kunnen betekenen dat jouw kind soms 
een moment in de week extra leest of rekent met een hulpouder. Mocht je hierover vragen hebben, 
neem dan gerust contact op met de mentor van je kind.   
 
 
 
Voorlopig advies en de startgesprekken 
De Voorlopig advies en de startgesprekken vinden plaats in de week van 17 t/m 20 oktober. Nadere 
informatie over de inschrijving volgt nog 
 
 
Bijeenkomsten met ouders 
Deze week hebben de eerste bijeenkomsten met de ouders van 
verschillende groepen plaatsgevonden. Ik kijk terug op fijne, 
constructieve gesprekken die van waarde zijn voor ons als team en 
voor de ontwikkeling van de school. Ik wil de aanwezige ouders 
nogmaals graag bedanken voor de inbreng en hoop de volgende 
week op nog een aantal goede bijeenkomsten.  
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Voor vragen kunnen jullie terecht bij: 

Famke Veltman 

0630405300 
 

 
 
Belangrijke data 
 

 3 en 4 okt Gr 1 t/m 8 Schoolfotograaf  

11 oktober Gr. 8 Informatieavond Rots en Water 19.30-20.30 uur 

 
Groen gedrukte data zijn nieuwe activiteiten 
 
 
 


