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Nieuwsbrief 13 oktober 2022 
 
 
Personele ontwikkelingen 
Maandag zijn we allemaal, na een zonnige herfstvakantie, weer fris begonnen aan een volgende 
periode. Een mooie periode waarin samen vieren en beleven centraal staan rondom Sinterklaas en 
Kerst.  
Binnen het team hebben we te maken met terugkeer en afwezigheid. In samenwerking met het 
mobiliteitscentrum doen we ons uiterste best om de vervanging zo goed mogelijk in te vullen. Via 
Parnassys probeer ik jullie als ouders, waar dat kan, tijdig te informeren hierover. 
In deze nieuwsbrief een update over de laatste ontwikkelingen. 
Vera is terug na haar zwangerschapsverlof. Zij is deze week weer begonnen en maakt nog één dag in 
de week gebruik van het ouderschapsverlof. Vera is op  donderdag en vrijdag in groep 7b. 
Merlinde blijft tot de kerstvakantie op maandag en woensdag in groep 8.  
Irma is door persoonlijke omstandigheden tijdelijk afwezig en voor deze periode is de vervanging 
geregeld. 
In groep 7a is de vervanging tot de kerst geregeld. Na de kerstvakantie komt Kim terug in deze groep. 
 
 
Welkom!  
In de afgelopen periode en ook na de 
herfstvakantie, hebben we de volgende nieuwe 
kinderen en ouder(s) mogen verwelkomen op onze 
school. 
Lise Dreierink en Mary-Jane ter Huurne in de groep 
van Lotte.  
Joek Scholten en Merle Wensing in de groep van 
Alice en Johanne. 
Ties Rupert en Maas ter Braak in de groep van 
Erna.  
Wij wensen al deze kinderen en hun ouders een hele fijne schooltijd op Los Hoes! 
Welkom bij ons op school!  
 
 

Geboorte  
Niven de Haan heeft er een broertje bij, Tyas. We wensen Niven, Ender en zijn ouders 
heel veel geluk toe met de geboorte van Tyas.  
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Nieuw Thema!  
In de groepen 1-2-3 zijn we gestart met een nieuw thema, wellicht heeft/hebben jullie kind(eren) 
hier al iets over verteld en anders hopen we dat dit de komende tijd gaat gebeuren.  
De komende tijd gaan we spelend leren over “Hoe vier ik dit feest?”  
We gaan ontdekken welke feesten we allemaal kunnen vieren en hoe we dat (moeten) doen.  
We schenken de komende weken natuurlijk aandacht aan Sinterklaas maar zullen ons ook gaan 
verdiepen in Sint Maarten ( 11 november).  
Voor onze nieuwe “Feestwinkel” zijn we nog wel op zoek naar “materialen” die we daar kunnen 
verkopen. Mochten jullie hiervoor thuis iets beschikbaar hebben en het mag mee naar school (graag 
voorzien van naam indien het mee terug moet) dan zien we dat graag tegemoet.   
  
 
Kijkochtenden groep 2 

De komende week 7 t/m 11 november, komen ouders van de kinderen van groep 2 op bezoek in de 
onderbouw. We wensen hen veel kijk- leerplezier toe.  
 
 
Planning schooljudo: 
Nog even ter herinnering de planning van de 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   

  
 
 
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. Welke sporten er worden aangeboden kunnen jullie vinden in de 
bijlage van de vorige nieuwsbrief. 
Er is deze middag een beperkte mogelijkheid om te parkeren rondom school. 
 
 
Vanuit de parochies Zuidoost Twente 
Zaterdag 19 november kinderactiviteit: Creatief met Susan van Os-Yedema 
Van 14.30 tot 16.00 uur zijn we te gast bij Susan van Os-Yedema in Zenderen. 
We gaan voor creatief. Inspiratiebron is dit keer de Engelse monnik Willibrord, 
die in het jaar 690 het Christendom naar de Friezen in de lage landen bracht. 
De vraag voor de kinderen wordt: ‘Wat zou jij als belangrijkste willen 
doorgeven?’ ’Wat heeft ons land of dorp nodig om een goed land of dorp te 
zijn? De kinderen gaan een ‘schilderijtje’ maken. Voor alle materiaal wordt 
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gezorgd. We vertrekken om 14.00 uur bij de Lourdeskerk en zijn om 16.30 uur weer terug. We vragen 
€ 3,-- voor de onkosten. Je kunt kinderen opgeven op franciscusbende@franciscusparochie.nl. Geef 
daarbij ook even aan of je zelf rijdt, of dat je je kinderen graag met anderen mee laat rijden. 
 
 
 
 
Belangrijke data 
 

3 november  Kleding inzameling 18.00-19.00 uur 

4 november  Kleding inzameling 08.00-09.00 uur 

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

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  

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

15 en 16 mei 2023  Kleding inzameling Nog niet bekend 

7 november  Overleg Kinderraad 9.00 uur 

8 november  Bijeenkomst oudervereniging 20.00 uur 

13 november  Intocht Sinterklaas Nederland  

15 november   Bijeenkomst MR  

17 november Gr 1 t/m 8 Pietenmiddag  

17 november  Nieuwsbrief  

 
Groen gedrukte data zijn nieuwe activiteiten 
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