
 

   
 

Nieuwsbrief voor de maand Februari 

Activiteitenkalender  
 

31 januari Onderwijskundige dag voor groep 1-4 

Deze kinderen zijn vandaag vrij 

7 februari Vergadering medezeggenschapsraad met 

college van bestuur  

14-18 februari Adviesgesprekken groep 8 

16 februari Onderwijskundige dag 

Alle kinderen zijn vrij 

24 februari Open Huis voor nieuwe ouders van 3 jarige 

kinderen  

25 februari Nieuwsbrief uit  

28 februari –  

4 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

 

Aanmelding 3 jarigen op de basisschool  

Ouders van 3 jarigen ontvangen eind januari een brief  

van de gemeente met het verzoek hun kind op te geven 

bij een basisschool.  

Deze kinderen zijn uiteraard van harte welkom op de 

Voshaar. Om onze school onder de aandacht te brengen 

in het gebied rondom Haarlo, gaan we wederom een 

flyer verspreiden. Dit keer doen we dit in samenwerking 

met 't Zunneke/Oqido. 

Daarnaast hopen we een Open Huis te kunnen houden 

voor deze nieuwe ouders. Hiervoor zijn we afhankelijk 

van de richtlijnen die gelden rondom Covid. Het Open 

Huis is gepland op 24 februari. Mocht dit niet mogelijk 

zijn, dan zullen we een nieuwe datum plannen. 

Tijdens het Open Huis laten we de school zien en 

vertellen we over ons onderwijs.  

Mocht het doorgaan, dan zal er in elk geval worden 

gewerkt met opgave en tijdssloten.  

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het 

mailadres: directie@devoshaar.nl  

 

Oproep! 

Onze school biedt kinderen een veilige en stevige basis voor de toekomst. Kinderen worden 

gezien, elke leerkracht kent alle kinderen.  

Er is ruimte voor gepersonaliseerd leren binnen de gecombineerde groepen.  

mailto:directie@devoshaar.nl


 

   
 

Thematisch werken en het versterken van executieve functies zijn opgenomen in ons 

onderwijsaanbod. Leerlingen leren samen spelen en samen werken!  

 

Dit willen we graag breder naar buiten 

uitdragen en vragen hierbij de hulp in van 

ouders. Heeft u ervaring met bv. het 

schrijven van persberichten, het maken van 

een (promo) filmpje of website.... of wilt u 

mee helpen denken over de profilering van 

onze school? Laat het dan weten.  

U mag zich melden bij 1 van de teamleden!  

 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad heeft deze maand een vergadering gehad. Hierbij is er 

gesproken over de schoolbegroting, de voortgang van de (voorgenomen) bestuurlijke fusie 

en de lessen gvo en hvo. Het bezoek van het college van bestuur aan onze MR is verzet, dit 

zal nu plaatsvinden op 7 februari om 19.30 uur 

 

Adviesgesprekken groep 8 

In de week van 14-18 februari vinden de 

adviesgesprekken plaats voor de leerlingen van 

groep 8. De aanmeldingsprocedure naar het 

voortgezet onderwijs kan daarna worden ingezet. 

De leerkrachten maken hiervoor een afspraak 

met de ouders (en kinderen) van deze groep.  
 

 

Personeelstekort  

Personeelstekorten zijn in veel sectoren een probleem, zo is dit ook binnen het 

basisonderwijs. Gelukkig hebben wij (en vele scholen in onze regio) de dagelijkse bezetting 

voor de groep ingevuld. Elke klas heeft een juf (of meester) en vanuit de NPO gelden kunnen 

we wat extra formatie inzetten om het beste onderwijs aan de kinderen te geven.  

Deze NPO gelden zijn ook bij ons op school ingezet ten behoeve van personeel. Hierdoor zijn 

er 3 groepen geformeerd en hebben we nog wat extra uren om in te zetten voor de 

begeleiding van kinderen.  

We hebben echter al diverse keren gemerkt, dat bij afwezigheid of ziekte van personeel, er 

geen invalkracht beschikbaar is. Gelukkig kunnen we als team veel samen opvangen.  

We passen dan noodmaatregelen toe: groepen samenvoegen, of ambulante mensen voor 

de groep. Op deze wijze kan het reguliere proces zoveel mogelijk doorgaan. Hierdoor 

kunnen we niet altijd het onderwijs geven, zoals we dit gepland of gewild hadden, maar we 

voorkomen echter, dat groepen naar huis moeten.  


