Laatste Nieuwsbrief 2020 2021
Het was een gek, bijzonder en enerverend schooljaar.
In het begin dachten we nog dat de coronarichtlijnen afgebouwd konden worden... al was het
telkens zoeken: ‘hoe zit het nu ook alweer met het snottebellenbeleid’?
Maar toen moesten we dan toch in de lockdown en aan de slag met afstandsonderwijs.
De heftige sneeuwval was ook erg bijzonder (en leuk!).
Gesprekken en overleggen die online werden gehouden, gelukkig kon dat aan het eind van het
schooljaar weer in de school.
Besmettingen met covid en quarantaine zijn ons ook niet bespaard gebleven, hierbij was het met
name in groep 7/8 raak!
Dit schooljaar hadden we ook weer te maken met ziekte en invalproblematiek. Gelukkig is
iedereen aan de beterende hand en inmiddels weer (een aantal uurtjes of dagen) aan de slag.
Het was ook erg fijn dat we aan het eind van het schooljaar weer activiteiten konden organiseren.
Zo hebben we een mooi kamp en een spannende schoolreis gehad.
Afgelopen woensdag hadden de leerlingen van groep 8 (en hun ouders) een gezellige ochtend
georganiseerd en 's avonds werd dit afgesloten met een barbecue en toneel, zang en cadeaus.
De laatste schooldag was tevens geslaagd!
We willen alle ouders bedanken voor de hulp, de inzet en de steun die we het afgelopen jaar
hebben mogen ontvangen.
We wensen iedereen een heel fijne zomervakantie toe!
Tot ziens op 30 augustus
Groet, team De Voshaar

Nieuws van de medezeggenschapsraad
Op 12 juli is de laatste vergadering van de medezeggenschapsraad gehouden. Hierin zijn diverse
plannen besproken en goedgekeurd:
-

Werkdrukgelden verantwoording 2020 2021 en bestedingsplan 2021 2022
Werkverdelingsplan 2021 2022
Schoolformatieplan 2021 2022

Daarnaast zijn de schoolontwikkelplannen van het huidige en het volgende jaar besproken, als ook
de procedure van de NPO gelden (schoolscan en plan van aanpak)
Zo werd het schooljaar afgesloten in een vergadering in de school, het was fijn om elkaar weer
gewoon te zien en te spreken. Hoe handig de ‘meet’ en ‘teams’ overleggen ook kunnen zijn, met
elkaar in één ruimte vergaderen heeft toch echt de voorkeur.

Gym-en zwemtijden volgend schooljaar
Voor het nieuwe schooljaar zijn de gymlessen net als dit jaar op de maandag- en donderdagmiddag
voor alle groepen. De gymlessen worden weer verzorgd door Sportfederatie Berkelland. Op
maandag komt meester Thomas en op donderdag meester Waldo.
De kinderen van groep 3 –4- 5 gaan hopelijk vanaf september weer schoolzwemmen. We zwemmen
om de week op de donderdagmiddag van 11.30- 12.30 uur. Wanneer de kinderen zwemles hebben,
vervallen de gymlessen voor deze groepen.
Het vervoer naar het zwembad in Borculo wordt door ouders geregeld. In het begin van het nieuwe
schooljaar ontvangt u van ons een rooster en informatie. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
met de leerkracht.

Schoolgids en jaarplanning 2021 2022
Op dit moment zijn de schoolgids en jaarplanning voor het nieuwe schooljaar nog niet vastgesteld.
Aan het begin van het schooljaar zullen we deze versturen naar alle ouders.

Mad Science
We kunnen al wel meedelen dat in het nieuwe schooljaar een professor van Mad Science naar onze
school komt! Hij of zij zal een show geven en het is voor de kinderen vanaf groep 3 mogelijk in te
schrijven voor het naschoolse aanbod. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie.

Afscheid
Op de laatste schooldag hebben we afscheid genomen van
juf Miranda en juf Ilse.
Miranda ten Elshof heeft vanaf de voorjaarsvakantie
ingevallen in groep 4/5/6.
Ilse is al sinds 2016 werkzaam op De Voshaar als
leerkrachtondersteuner.
We hebben ‘teruggeblikt’ op hun periode op De Voshaar en
hen cadeaus aangeboden.
Ilse deelt nog even een persoonlijk woordje:

Beste ouders/verzorgers,
De laatste weken van dit schooljaar zijn voorbij. Alle kinderen hebben nu heerlijk vakantie na dit
wederom gekke en bewogen schooljaar. En zo is ook helaas dit mijn laatste schooljaar hier op de
Voshaar geweest.
Vanuit stichting OPONOA heb ik de kans gekregen om komend schooljaar op één school aan de slag
te gaan. Zoals de meesten van jullie weten ben ik de afgelopen jaren werkzaam geweest op twee
scholen: de Tormijnschool en de Voshaar. Dit vond ik erg leuk om te doen, aangezien het twee kleine
dorpsscholen zijn. Een veilige, vertrouwde omgeving en een warme sfeer, een plek waar ik mij altijd
welkom voelde. Maar ik merkte ook dat twee scholen qua planning wel het één en ander vroeg. Ik
hoop op de nieuwe school een nieuwe uitdaging aan te gaan en daar ook met net zoveel plezier te
werken als dat ik hier op de Voshaar heb gedaan. De school waar ik kom te werken is obs de
Hofmaat te Neede, dus ik zal jullie vast nog wel een keer zien in Neede en ik kom zeker nog wel eens
een keer langs op de Voshaar.
Groetjes Ilse Bielderman

