1

tel.: 0545 261314
E-mail: directie@devoshaar.nl
website : www.devoshaar.nl

Nieuwsbrief december is op vrijdag 21 december 2019 via de mail verstuurd naar alle
ouders. Deze nieuwsbrief is een informatieblad voor ouders en leerlingen.

Algemeen
Website
Op onze website staan weer nieuwe foto’s! Misschien leuk om in de kerstvakantie samen
met uw kind deze eens te bekijken!
Kledingactie
De kledingactie heeft de laatste keer een bedrag van €46,40 opgebracht. Het is niet
veel, maar alle beetje helpen! De opbrengst komt altijd ten goede aan de kinderen.
Kerst
De kerstviering gisteravond is weer prima verlopen. Er was voor ieder wat wils en het
was weer reuze gezellig. Wij willen iedereen bedanken voor de medewerking!
Serious Request/EHBO
Vorige week vrijdag was de afsluiting van het project “Mijn lijf” voor de kinderen van
groep 5 t/m 8. EHBO was een onderdeel van dit project. Drie vrijwilligers van het Rode
Kruis hebben bij ons een gastles gegeven. Er stond een collectebus op school waar
leerlingen een bedrag in konden doen voor het Rode Kruis. Dit geld wordt geschonken
aan Serious Request om bekendheid te geven aan reanimatie. De opbrengst is
uiteindelijk een bedrag van maar liefst €158,68 geworden. Wij zorgen ervoor dat dit
bedrag op de juiste plek terecht komt. Wat fijn dat iedereen zo enthousiast was en dat
onze school ook op deze manier een bijdrage kon leveren aan een goed doel!

Maandinfo
24 december t/m 4 januari 2019
4 januari
15 januari
30 januari
31 januari
5 februari
6 februari
18 t/m 22 februari
22 februari
25 februari t/m 1 maart

kerstvakantie
schoolvolleybaltoernooi
technieklokaal groep 6-7-8
verjaardag 6-7-8 van juf Rianne en juf Emy
rijksmuseum groep 6-7-8
studiemiddag: kinderen zijn vrij
studieochtend: kinderen zijn vrij
week van de 10 minutengesprekken
eerste rapport
voorjaarsvakantie
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Wij wensen iedereen een fijn kerstfeest en een gelukkig en gezond 2019!
Fijn dat we ook dit jaar weer op u konden rekenen!

team De Voshaar
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