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Gastles: Programmeren met Scratch in groep 4/5/6
Groep 7/8 gaat naar het technieklokaal Borculo
Nationaal Schoolontbijt
10 minuten gesprekken
MR vergadering
Smeden voor groep 7 & 8 op locatie Noordijk
Beebot workshop voor de onderbouw
Nieuwsbrief December komt uit
Badmintontoernooi

Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 3 november wordt het schoolontbijt op De Voshaar
georganiseerd. Ontbijten is gezond en deze dag ook nog eens gezellig
samen in de klas. In de bijlage vindt u alle informatie over een gezond
ontbijt.
Wilt u deze dag meegeven: een bord, beker, bestek en bakje?

10 minuten gesprekken
De gesprekken vinden plaats in de weken van 15 tot en met 19 november.
In principe worden deze weer ‘gewoon’ in school gehouden. Mochten de coronarichtlijnen
aangescherpt worden en we hiervan moeten afwijken, dan zullen we hierover bericht doen.
We willen alle ouders vragen om drie momenten (middagen) aan te geven, waarop we u mogelijk
kunnen indelen.
De gesprekken zullen plaats vinden tussen 14.30 uur – 17.00 uur
Deze brief kan vanaf maandag worden ingeleverd. Bent u niet in de gelegenheid deze te printen,
geven we maandag a.s. een brief mee aan de kinderen.

Nieuws medezeggenschapsraad en ouderraad
De ouderraad had op 10 november de jaarvergadering gepland. Deze zal niet doorgaan in de
gewone vorm. Net als vorig jaar zal de informatie door middel van een brief ouders op de hoogte
stellen van de verschillende punten. Deze wordt in de bijlage meegezonden.
De medezeggenschapsraad heeft haar eerstvolgende vergadering gepland op 23 november.

Techniekweken
Eind november staan de techniekweken gepland. Deze worden georganiseerd door 8erhoek
Ambassadeurs. Er zijn workshops voor elke groep in of buiten de school. Dit zijn:
Werken met de Beebot voor de onderbouw en groep 3, Steam acadamy: Robotrace voor groep 4,5
en 6. Deze workshops worden op school gegeven.
Smeden voor groep 7 en 8. Deze wordt in Noordijk gehouden op donderdag 25 november. We
kunnen in 2 groepen daar aan de slag: om 12.30 uur en om 13.30 uur. Wie kan ons helpen met
vervoer deze middag?
Daarnaast wordt Programmeren in Scratch aangeboden voor de groepen 4 tot en met 7/8 door de
techniek coordinator van onze stichting, Erikjan Holleman.

Luizencontrole
Normaal gesproken controleert het ‘kriebelteam’ na elke
vakantie de kinderen op hoofdluis. Tot nu toe is deze activiteit
nog niet weer opgepakt. We zijn benieuwd wat de uitkomsten
zijn van de persconferentie volgende week rondom de
coronarichtlijnen. We zullen dus de controle nog niet op school
uitvoeren. Daarom vragen we u om zelf uw kinderen te
controleren op hoofdluis. Het zou fijn zijn om luisvrij te zijn en
blijven. We gaan hopelijk na de kerstvakantie weer van start.

Voortgang taalschakelklas
Voor de vakantie konden we meedelen dat de TSK zal starten op De Voshaar.
Deze week zijn we aan de slag gegaan met de personele bezetting. Deze klas krijgt 1 leerkracht en 1
onderwijsassistent. Binnen stichting Oponoa is de vraag uitgezet wie hiervoor belangstelling heeft en
deze week zijn we in gesprek gegaan met deze mensen. Volgende week verwachten we dit rond te
krijgen. Hierna starten we met de onderwijskundige invulling.

Scholenbadmintontoernooi
Op zaterdag 27 november 2021 organiseert BC BABO het scholenbadmintontoernooi voor leerlingen
uit groep 5 t/m 8 bij sporthal ’t Timpke in Borculo. Het scholentoernooi start om 13.00 uur en duurt
tot uiterlijk 16.00 uur. Zorg dat je minimaal 10 minuten vóór de aanvangstijd aanwezig bent. LET OP:
Bij deelname moet jouw team bestaan uit 2 personen!
Voorafgaand aan het toernooi is er de mogelijkheid om te oefenen op de maandag avonden 8, 15
en/ of 22 november van 18.15 – 19.15 uur bij Sporthal ’t Timpke. Na deze trainingsavonden ben jij
klaar om de strijd aan te gaan met de andere scholen. Wil of kun je niet deelnemen aan het toernooi
maar lijkt badmintonnen je wel leuk, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom! Opgeven kan via
www.sjorssportief.nl (zoeken op BC BABO).

Afscheid juf Tiny
Eind vorig schooljaar maakte juf Tiny bekend dat ze zal stoppen met haar werkzaamheden op De
Voshaar. Inmiddels heeft ze op school Noord, haar nieuwe werkplek, een start gemaakt.
Tijd om een mooi afscheid voor haar te organiseren.
Dit is gepland op dinsdag 7 december.
Met de kinderen zullen we 's middags onder schooltijd er een feestelijke afscheidsmiddag van
maken.
Aansluitend is er na schooltijd voor u als ouder de gelegenheid om haar persoonlijk te groeten.
Wilt u dit vast in de agenda noteren? De uitnodiging volgt nog!

