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Activiteit
Onderwijskundige dag: deze gaat NIET door.
Als de scholen geopend zijn, zullen we fysiek les
geven, als de scholen nog dicht zijn gaat het
online programma door.

15-19 februari

advies gesprekken groep 8

22-26 februari

Voorjaarsvakantie

Corona ontwikkelingen
Inmiddels zijn we alweer 4 weken aan de slag, samenwerkend aan het afstandsonderwijs.
De opzet waarvoor is gekozen werkt in alle groepen en is organisatorisch te behappen.
We zullen de gekozen lijn de komende weken, zolang dat nodig is, voortzetten.
Heeft u vragen of opmerkingen over het onderwijs, laat het weten aan de groepsleerkracht.
Zij kan u het beste te woord staan over het werk en inhoudelijk indien nodig aanpassingen
doen.
Er zijn elke dag (vanaf groep 4) groepsgebonden contacten en ook is er de gelegenheid om
dagelijks tussen 13.00-14.00 uur contact te zoeken met de groepsleerkracht tijdens het
vragenuurtje
Zolang de school gesloten is, zal ook (volgens de geldende richtlijnen) de noodopvang
worden geboden. Opgave hiervoor loopt via het mailadres: direcie@devoshaar.nl
Hierbij dient u aan te geven: naam en groep van het kind, welke dagen of dagdelen het
betreft (op datum of volgens een vast rooster).
Wilt u bij het brengen en halen NIET binnen in de school komen? U kunt bij de voordeur
afscheid nemen van uw kind(eren). Heeft u een afspraak met één van ons, dan kan de
school worden betreden met het dragen van een mondkapje
Op dit moment is het nog onzeker wanneer (en hoe) we weer open kunnen. Zodra hierover
meer bekend wordt gemaakt en de protocollen voor het basisonderwijs bekend zijn, zullen
we dit laten weten.

De komende week zal de groepsleerkracht contact zoeken met u om te horen hoe het
onderwijs verloopt en om u even persoonlijk te spreken. (Wellicht hebben de eerste
contacten al plaatsgevonden inmiddels).
De advies gesprekken voor groep 8 die gepland zijn van 15 tot 19 februari zullen we door
laten gaan. De groepsleerkrachten nemen hierover contact met de betrokken ouders op.
De aanmelding op het voortgezet onderwijs moet plaats vinden voor 1 april. Over deze
procedure zijn op school, in samenwerking met het VO, afspraken gemaakt.

Medezeggenschapsraad
Afgelopen woensdag heeft de online vergadering van de medezeggenschapsraad
plaatsgevonden. Daar is besproken: het vernieuwde MR reglement, de ervaringen rondom
het afstandsonderwijs en de lopende ontwikkelingen binnen school en onze stichting: de op
handen zijnde bestuurlijke fusie (hierover heeft u inmiddels een mailing ontvangen).
Op 8 februari zal het college van bestuur onze MR vergadering bezoeken. Directeur Bert
Izaks en bestuurder (ad interim) Henri Soepenberg zullen dan online aanschuiven.

Subsidie aanvraag
Wellicht heeft u in de media gehoord over ‘subsidie voor het inhalen van de
onderwijsachterstanden’, opgelopen in de lockdown van maart/april. Stichting Oponoa
heeft dit aangevraagd voor al haar scholen. Deze subsidie wordt ingezet ten behoeve van
het leesproces en de automatisering van het rekenen in de middenbouw. Het komend half
jaar wordt uitvoering gegeven aan dit plan, leerkracht Henriette Klein Gunnewiek zal
hiervoor worden ingeroosterd.

Inspectie van het onderwijs
De inspectie zal ons bestuur, stichting Oponoa, onderwerpen aan het 4 jaarlijks
bestuurstoezicht. De thema's ’ financieel beheer’ en ‘sturing op onderwijskwaliteit’ staan
hierbij centraal.
Er zullen online gesprekken plaatsvinden op 4 scholen, hierbij is De Voshaar ook uitgekozen.
Op maandag 15 februari vindt dit plaats. Hierbij zijn betrokken: de locatie coördinator, de
zorg coördinator en enkele groepsleerkrachten.

Aanmelding 3 jarigen op de basisschool
Ouders van 3 jarigen ontvangen begin februari 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,

hebben we contact gezocht met onze collega scholen. Uiteindelijk resulteerde dit in het plan
om De Voshaar te gaan promoten in de kernen Eibergen en Neede. De flyer die daar wordt
verspreid zal ook informatie over onze school bevatten.

Nieuws van juf Rianne!
Rianne en Bas Beuting verwachten een tweede kindje! Jasmijn zal begin augustus de grote
zus worden van een broertje of zusje. Ontzettend fijn en spannend nieuws… we wensen
Rianne een voorspoedige zwangerschap toe.

Trots op onze topleerlingen
De afgelopen periode was niet altijd makkelijk, niettemin wordt er door de kinderen (en hun
ouders) heel hard en enthousiast gewerkt. Om iedereen te laten weten dat we trots zijn,
hebben we voor alle leerlingen een attentie! Het team heeft samen met de ouderraad iets
leuks bedacht en geregeld.
Maandagochtend staat er voor elk kind een verrassingspakketje klaar! Deze kan worden
afgehaald aan het raam van groep 4/5/6, Juf Diana zal deze uitdelen.
De leerlingen uit groep 4/5/6 kunnen het afhalen op het moment dat zij komen voor hun
nieuwe taakwerk. De overige leerlingen kunnen gedurende de ochtend een moment kiezen
om langs te komen. De leerlingen die aanwezig zijn in de opvang, krijgen het op school
uitgedeeld. We hopen dat het bij iedereen in de smaak zal vallen!

