
 

   
 

Nieuwsbrief voor de maand Januari 

 
Activiteitenkalender   

 
26 december- 

6 januari 

Kerstvakantie 

6 januari  Volleybaltoernooi 

9 januari Eerste schooldag van het jaar 2023 

Inloop met koffie en thee 

10 januari Peuters en Kleuters op 

Nieuwjaarsreceptie 

12 januari Onderwijskundige middag  

alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 

17 januari Vergadering medezeggenschapsraad 

18 januari Bezoek technieklokaal 

20 januari  Open dag Zone college  

25 januari –  

3 februari 

Nationale voorleesdagen 

27 januari Nieuwsbrief uit 

5 februari Touwtrektoernooi 

 

Extra onderwijskundige middag! 

Afgelopen periode had het team van De Voshaar samen met teamleden van obs GA van der Lugtschool 

uit Gelselaar een teamscholing rekenen gepland. Deze is echter afgelast i.v.m. persoonlijke 

omstandigheden van de trainer. Hierdoor waren we genoodzaakt een ander moment te plannen, wat 

betekent dat er een extra vrije middag is gepland op: 

Maandag 22 mei 2023 

Deze dag zijn de kinderen om 12.00 uur vrij. 

 

Ouderbijdrage voor de leerlingen uit groep 1 tot en met 8 

Voor het schooljaar 2022-2023 is de vrijwillige ouderbijdrage per leerling door de ouderraad vastgesteld 

op €25,- per leerling. Voor leerlingen die gedurende het schooljaar instromen, rekenen we een bedrag 

van €2,50 per maand.  



 

   
 

Van dit geld worden extra uitgaven gedaan ten behoeve van de leerlingen van de Voshaar, die niet door 

de rijksoverheid worden vergoed. U moet dan o.a. denken aan:  

• Cadeau van Sint en lekkernijen  

• Kerst  

• Afscheid groep 8  

• Voshaar got talent  

• Optocht zomerfeest  

• Pasen  

• Attenties voor het personeel en vrijwilligers  

Mocht u vragen hebben m.b.t. deze vrijwillige ouderbijdrage, kunt u contact opnemen met de 

penningmeester van de Ouderraad: Miranda Markink 0614174422.  

Wilt u de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer: NL 90 RABO 03091 31 227  

t.n.v. Ouderraad De Voshaar. Miranda biedt wederom aan om via een ‘tikkie’ te betalen. Hierover legt ze 

contact via de appgroep. 

Met vriendelijke groet, Ouderraad De Voshaar 

NB: de leerlingen uit de TSK ontvangen via de locatie coördinator bericht over de betaling van hun 

(vaste) bijdrage.  

 

Nieuws medezeggenschapsraad 

Op 21 november schoof de directie en het College van Bestuur bij onze MR aan tafel. Hierbij hebben we 

de volgende onderwerpen aangekaart: 

- De afgeblazen bestuurlijke fusie 

- IKC vorming in Haarlo 

- Visie op kleine scholen binnen stichting Oponoa 

- Personele onderwerpen als het functiebouwwerk en personeelsbeleid 

Het was een intensieve avond waarbij duidelijk werd dat er nog vele zaken te bespreken zijn. Op de 

volgende MR vergadering op 17 januari zal Henkjan Kok aanschuiven. Hij is aangetrokken door stichting 

Oponoa als procesbegeleider in het kader van het integraal huisvestingsplan. Met hem zullen we de 

toekomstplannen voor onze school bespreken. Alle MR vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een keer 

aansluiten dan kan dat. We vragen dan wel u vooraf op te geven. De vergaderingen starten om 19.30 uur 

en worden op school gehouden. 



 

   
 

PreventiePlatform Jeugd  

Start februari 2023: KIES spel- en praatgroep in Aalten en Lichtenvoorde 
KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen (groep 5 tot en met groep 8) van gescheiden ouders. Het 
programma bestaat uit acht bijeenkomsten waarin, aan de hand van spel en opdrachten, gewerkt wordt aan het 
verwerken van de scheiding. Kinderen leren de scheiding beter te begrijpen en om te gaan met de veranderde 
leefsituatie. Hiernaast zijn er 2 ouderbijeenkomsten. Op dinsdag 7 februari start de training in Lichtenvoorde, op 
woensdag 8 februari start de training in Aalten. 
Neem een kijkje op onze website of bijgevoegde flyer voor meer informatie over de KIES training: 
https://preventieplatformjeugd.nl/activiteiten/kies-spel-en-praatgroep. Via de website kan je je direct aanmelden 
voor de locatie naar keuze. 

Start februari 2023: Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s in Aalten en Lichtenvoorde 
Het Preventie Platform Jeugd biedt vanaf februari de trainingen Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s aan. Dit 
zijn groepstrainingen voor kinderen van 4 t/m 8 jaar waarvan de ouders zijn gescheiden of gaan scheiden. Tijdens 
deze groepstrainingen leren kinderen o.a. beter om te gaan met de veranderingen tijdens of na de scheiding. Op 
dinsdag 7 februari start de training in Lichtenvoorde, op woensdag 8 februari start de training in Aalten. Neem 
een kijkje op onze website of bijgevoegde flyer voor meer informatie: 
https://preventieplatformjeugd.nl/themas/kind-en-scheiding/stoere-schildpadden-dappere-dinos. 
Via de website kan je je direct aanmelden voor de locatie naar keuze. 

Donderdag 16 februari 2023: Informatiebijeenkomst Hoogbegaafd 
Het Preventie Platform Jeugd organiseert op donderdag 16 februari a.s. een informatiebijeenkomst over 
hoogbegaafdheid bij kinderen. Deze informatiebijeenkomst richt zich met name op opa’s, oma’s, andere 
familieleden, buren, vrienden, sporttrainers, begeleiders en andere belangstellenden die meer inzicht willen 
krijgen in de leefwereld van ‘slimme kinderen’ en hen zo beter willen leren begrijpen. In bijgaande flyer leest u 
meer informatie over deze bijeenkomst. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats op het Gerrit Komrij College, Parallelweg 7 te Winterswijk 
(theater). Aanmelden graag voor 9 februari a.s. via deze link: https://preventieplatformjeugd.nl/themas/kind-en-
hoogbegaafdheid/informatiebijeenkomst-hoogbegaafd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Factiviteiten%2Fkies-spel-en-praatgroep&data=05%7C01%7Cdirectiedevoshaar%40devoshaar.nl%7C22740387f3734c39278c08dae364960e%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C638072318660606887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZqjxNaqJS%2F3y3dwQkqpj5Xa18DWwTtBirZOIrABhUSY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Fthemas%2Fkind-en-scheiding%2Fstoere-schildpadden-dappere-dinos&data=05%7C01%7Cdirectiedevoshaar%40devoshaar.nl%7C22740387f3734c39278c08dae364960e%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C638072318660606887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FSysGrVgt8TNt76%2FMs49l0jwZzBZkPfm%2FZ%2F344T64AQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Fthemas%2Fkind-en-hoogbegaafdheid%2Finformatiebijeenkomst-hoogbegaafd&data=05%7C01%7Cdirectiedevoshaar%40devoshaar.nl%7C22740387f3734c39278c08dae364960e%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C638072318660763128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D8RL2UytlYTkhyzb4rqjEhYhA5F1sklhIXE02W6j07M%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpreventieplatformjeugd.nl%2Fthemas%2Fkind-en-hoogbegaafdheid%2Finformatiebijeenkomst-hoogbegaafd&data=05%7C01%7Cdirectiedevoshaar%40devoshaar.nl%7C22740387f3734c39278c08dae364960e%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C638072318660763128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D8RL2UytlYTkhyzb4rqjEhYhA5F1sklhIXE02W6j07M%3D&reserved=0


 

   
 

We wensen iedereen  

fijne feestdagen en  

een goed en gezond 2023 

 

 

 

Hierbij nodigen we u allen uit voor 

een inloop  

met koffie/thee  

op maandag 9 januari  

tussen 8.30-9.00 uur 


