Nieuwsbrief voor de maand Mei
Activiteitenkalender
25 april – 6 mei
9 mei
12 mei
16 mei
16-18 mei
18 mei
20 mei
26 & 27 mei

Meivakantie
Bezoek synagoge groep 7 & 8
Dansworkshops
Naar school! Onderwijskundige dag is
vervallen
Kamp groep 6-7-8
Schoolreis
Nieuwsbrief uit
Hemelvaartsdag vrij

Materialen verzamelen voor het schoolproject 'water’
Na de vakantie starten we met de hele school te werken binnen het thema water.
Voor het doen van proefjes zijn we op zoek naar verschillende materialen. Kunt u ons helpen
verzamelen?
We hebben nodig:
28 plastic flessen met dop
14 lege (schone) melkpakken van 1,5 liter
U kunt deze spullen na de vakantie inleveren in een doos in het speellokaal.
Bezoek Synagoge
De afgelopen weken heeft in groep 7 & 8 het thema de tweede wereldoorlog centraal gestaan. Op 9
mei brengt deze groep en bezoek aan de synagoge in Borculo.

Dansworkshop 12 mei
Op donderdag 12 mei hebben alle kinderen van de Voshaar een dansworkshop. Deze wordt gegeven
door Loes Gersen van LG-dance. De workshop zal plaatsvinden in de dansstudio in Borculo
(Deugenweerd 7, 7271 XR Borculo).
Om dit mogelijk te maken hebben we ouders nodig om te rijden naar Borculo. Groep 1 t/m 6 en de TSKklas, gaat met de auto. Groep 7 en 8 gaan op de fiets. Helaas kunnen de vervoerders niet bij de workshop
aanwezig zijn.
9.00 - 9.45 uur: groep 1, 2 en 3. Vertrek vanuit Haarlo om 8.45 uur. Ophalen uit Borculo om 9.45 uur.
9.45 - 10.45 uur: groep 4,5,6 en tsk. Vertrek vanuit Haarlo om 09.30 uur. Ophalen uit Borculo om 10.45
uur.
10.45 - 11.45 uur groep 7 en 8. Vertrek op de fiets vanuit Haarlo om 10.15 uur. Ophalen uit Borculo om
11.45 uur.

Kunt u ons helpen bij het vervoer van onze leerlingen? U kunt zich hiervoor opgeven bij Rianne Beuting
(r.beuting@oponoa.nl),Climie Rexwinkel (c.rexwinkel@oponoa.nl), Erna van Zeist (e.vanzeist@oponoa.nl)
of Sandra van Zutphen (s.vanzutphen@oponoa.nl),

Vormingsonderwijs GVO en HVO groep 7 en 8
schooljaar 2022-2023
“Ook kinderen hebben levensvragen.”
Soms stellen kinderen vragen waar je niet meteen antwoord op weet. Vaak gaan die dan over
thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk. Of over
vriendschap, bang zijn en pesten. Waarom de buren naar de kerk gaan of juist niet. En waarom we
bijvoorbeeld kerstmis vieren….
Wij willen op onze school aandacht geven aan deze identiteitsontwikkeling, kinderen helpen samen
te leven, het vergroten van inzicht van kinderen. We willen het openbare karakter van school
versterken door het bieden van vormingsonderwijs door vakdocenten in de groepen 7 en 8.
Dienstencentrum GVO en HVO biedt voor het schooljaar 2022-2023 lessen aan: dit zijn we het
huidige schooljaar (weer) opgestart en willen we ook volgend jaar organiseren.
We hebben gekozen om beide vormen aan te bieden in groep 7 & 8. Deze les wordt 1 keer per week
gehouden en duurt 45 minuten. De eerste helft van het schooljaar wordt HVO gepland: humanistisch
vormingsonderwijs. In de tweede helft van het schooljaar wordt GVO gepland: godsdienstig
vormingsonderwijs. In de bijlage vindt u aanvullende informatie. Ouders die niet willen dat hun
kinderen deze lessen volgen dienen dit, voor aanvang van het schooljaar, aan de leerkracht(en)
kenbaar te maken.

Veiligheidsonderzoeken leerlingen
De leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 hebben een enquête ingevuld rondom de sociale veiligheid.
Hierin geven de leerlingen aan zich veilig te voelen in en om school! Ook geeft het rapport
informatie over het gevoel van welzijn van de kinderen: gaan ze met plezier naar school en weten de
kinderen het verschil tussen plagen en pesten en wat ze moeten doen als er gepest wordt. De
vragen en uitkomsten geven de groepsleerkrachten handreikingen om in de lessen sociaal
emotionele ontwikkeling mee te nemen. Het komend jaar mag De Voshaar zich wederom een
‘veilige school’ noemen, het certificaat zullen we ophangen, zodra deze binnen is.

Nieuws van de medezeggenschapsraad
Op maandag 11 april vond de vergadering plaats van de medezeggenschapsraad.
Hierbij is het eerste half uur intern vergaderd. De agendapunten waren:
Aanvraag humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs voor het schooljaar 2022-2023 en er is
toestemming gevraagd voor het verlengen van de schoolplanperiode van 1 jaar. Volgend schooljaar
zal binnen stichting Oponoa een nieuw strategisch beleidsplan worden opgesteld, waarna in het
schooljaar 2023 2024 het schoolplan zal worden opgesteld. De MR heeft hiermee ingestemd.

Vervolgens schoof een afvaardiging van de ouderraad aan bij het overleg. Hierbij is gesproken over
de vrijwillige ouderbijdrage voor de taalschakelklas (hoogte en werkwijze) en de vrijwillige
ouderbijdrage voor de overige kinderen (de wijze van inning). Hierover volgt z.s.m. een
nieuwsbericht vanuit de ouderraad.
De teamafvaardiging heeft samen met de aanwezige ouders gesproken over de huidige
schoolorganisatie en de onderwijskundige ontwikkelingen die in gang zijn gezet. De ontwikkelingen
rondom het gepersonaliseerd leren en thematisch werken zullen verder worden uitgebouwd de
komende jaren. Hierbij zullen we blijven werken vanuit de visie l en uitgaan van de sterke punten
van onze school, met daarbij meegenomen de aandachtspunten en wensen van de ouders.

Social Media
We hebben besloten om een facebookpagina en instagrampagina van school te maken.
We vragen via een apart formulier toestemming aan de ouders of foto's van de kinderen daarop
gepubliceerd mogen worden. Dit formulier is donderdag uitgedeeld aan de kinderen. Wilt u dit
ingevuld weer meegeven naar school indien de toestemming verleend wordt?
https://www.facebook.com/basisschooldevoshaarhaarlo
https://www.instagram.com/obsdevoshaar/
Schoolreis
Op 18 mei is de schoolreis gepland voor de kinderen van groep 1 tot en met 5 en de TSK groep. We
gaan naar:

in Lievelde
We vertrekken om 9.15 uur richting Lievelde en om 13.30 uur gaan we terug richting Haarlo.
We gaan met de auto.... naast de leerkrachten die meerijden zoeken we dan nog 5 extra auto's voor
het vervoer. Kunt u meerijden? Laat het svp even weten aan Climie Rexwinkel.
Schoolkamp
De kinderen van groep 6-7-8 gaan op kamp van 16 tot en met 18 mei. De bestemming is:

in Markelo.
Een groepsaccomodatie waarbij veel sport en spel mogelijk is! Via de mail is al een oproep gedaan
voor hulp.

