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

Nieuwsbrief januari is op vrijdag 25 januari 2019 via de mail verstuurd naar alle
ouders. Deze nieuwsbrief is een informatieblad voor ouders en leerlingen.

Algemeen
Intern Begeleidster
Met ingang van volgende week zal Karleen Klein Breteler van de Hofmaatschool de taken
als IB-er van Anita overnemen. Karleen is ook op de Hofmaat IB-er. Net als Anita, zal
zij haar IB taken uitvoeren op de donderdag. Anita zal haar, waar nodig nog bijstaan de
komende periode. We wensen haar welkom bij ons op school.
Karleen stelt zich aan u voor:
Wat fijn dat u dit leest. Ik ben voor het eerst op de Voshaar en stel me daarom even
aan u voor. Mijn naam is Karleen Klein Breteler en woon in Neede. Ik ben zo’n 15 jaar
werkzaam in het onderwijs ( voornamelijk op De Hofmaat in Neede) en daarvoor heb ik
bij een schoolbegeleidingsdienst gewerkt . Afgelopen jaar ben ik met de opleiding voor
intern begeleider begonnen. Ik vind het enorm leuk om het geleerde direct op jullie
school in de praktijk te brengen. Samen met de leerkrachten wil ik me ervoor inzetten
dat iedere leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen in een prettige
leeromgeving. Ik zal werkzaam zijn op de donderdagen, dus loop gerust eens binnen om
kennis te maken.
Karleen Klein Breteler
Nieuwe leerlingen
In de maand februari starten er 3 nieuwe leerlingen bij ons op school: Isa Prinsen,
Pieter Feenstra en Joep Groot Roessink. We hopen dat zij een fijne tijd tegemoet
zullen gaan op de Voshaar.
Schoolplein
De gelden die we tijdens de herfstfair binnen hebben gehaald zijn nog niet uitgegeven.
Momenteel zijn we namelijk bezig om een subsidie aan te vragen voor een “groen
schoolplein”. We willen daarom nog even het geld bewaren, totdat we weten of we in
aanmerking komen voor de subsidie. We houden u op de hoogte.
10 minutengesprekken
Binnenkort komt er weer een uitnodiging voor de 10 minutengesprekken. Hier kunt u
aangeven wanneer u een gesprek wenst met een van de leerkrachten.
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Inloopspreekuur GGD
Het eerstvolgende inloopspreekuur van Maria Krabbenborg is op vrijdag 29 maart van
8.30 uur–9.30 uur. Maria is jeugdverpleegkundige en helpt u met vragen over o.a.
opvoeding, pesten, faalangst, voeding en zindelijkheid. Maar ook voor lengte en gewicht
van uw kind of voor een gehoor –en/of ogentest kunt u bij haar terecht. U hoeft
hiervoor geen afspraak te maken. Zij zit in de personeelskamer, u mag dan zo naar
binnenlopen. Kunt u niet op deze datum en heeft u toch een vraag, stuur dan een mail
naar m.krabbenborg@ggdnog.nl

Kledingactie
Al jaren proberen wij geld binnen te halen voor onze kinderen middels een kledingactie
van het Leger des Heils. Maandag 27 mei is de volgende inzameling. Om er nog wat meer
uit te halen, willen we proberen het wat groter aan te pakken. Zou u ons willen helpen
door het rond te spreken en deze actie te promoten? Meer kleding betekent…meer geld
voor onze kinderen.
Plastic inzameling
Binnenkort starten we ook met het inzamelen van plastic via “Schoon Belonen”. In de
volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie hierover.

Nieuws van de O.R. en de M.R.
Woensdag 13 februari
Dinsdag 19 februari

MR vergadering
OR vergadering

Nieuws uit de groepen
Groep 6-7-8
Stage
Hilde Goorhorst komt vanaf 4 februari stage lopen op de maandag en dinsdag in groep
6-7-8. Zij zit in het examenjaar opleiding onderwijsassistent. Vanaf 8 april zal zij, tot
aan de zomervakantie, alle dagen in groep 6-7-8 assisteren. We wensen Hilde een fijne
en leerzame tijd bij ons op de Voshaar.
Verjaardag
Woensdag 30 januari vieren juf Emy en juf Rianne Beuting hun verjaardag voor de
kinderen van groep 6-7-8. De kinderen van deze groep mogen verkleed op school komen
en hoeven geen eten en drinken mee te nemen.
Rijksmuseum
Donderdag 31 januari gaan de kinderen van groep 6-7-8 naar het Rijksmuseum. We
vertrekken om 7.40 uur met de bus naar Amsterdam. De kinderen moeten dus om 7.30
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uur op school aanwezig zijn. Ze nemen voor die dag een eigen lunchpakket en drinken
mee. Dat gaan we in Amsterdam opeten. Ze mogen een tussendoortje ( koek/fruit)
meenemen voor in de bus. Ook een spelletje en/of wat te lezen is aan te bevelen, dit om
de reistijd te overbruggen. Er zal in de bus een film gedraaid worden. Geen snoep
meenemen, daar zorgen de leerkrachten voor! Om 18.00 uur zijn we weer terug op
school.
5 februari
Dinsdagochtend 5 februari is juf Rianne Beuting niet aanwezig. Zij wordt deze ochtend
vervangen.

Groep 5-6-7-8
In de groepen 5-6-7 en 8 wordt er de laatste weken hard gewerkt aan toneelstukken die
zich afspelen in de Gouden Eeuw. Op woensdag 13 februari is de generale repetitie voor
de kinderen.
Wij willen ook graag de ouders van groep 5 t/m 8 uitnodigen om onze toneelkunsten te
bekijken. Dit willen we graag doen op vrijdagmiddag 22 februari. We beginnen om 13.15
uur en het zal uiterlijk 15.15 uur afgelopen zijn. We hopen u dan te zien!

Maandinfo
5 februari
6 februari
18 – 22 februari
22 februari
22 februari
25 februari t/m
1 maart
6 maart
27 maart

studiemiddag, alle kinderen zijn deze middag vrij
studieochtend, alle kinderen zijn deze ochtend vrij
week van de 10 minutengesprekken
toneeluitvoering kinderen van groep 5 - 8
eerst rapport voor de kinderen van groep 2 t/m 8
voorjaarsvakantie
groep 1-2-3 vieren de verjaardag van juf Diana, juf Ilse en juf Tiny
studieochtend, alle kinderen zijn deze ochtend vrij
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