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tel.: 0545 261314 

 E-mail: directie@devoshaar.nl 

 website : www.devoshaar.nl  

 

 

Nieuwsbrief november is op donderdag 29 november 2018 via de mail verstuurd naar 

alle ouders. Deze nieuwsbrief is een informatieblad voor ouders en leerlingen.  

 

 

Algemeen 

  

Stage 

Vorige week is Tijmen Giessen uit Eibergen, begonnen met zijn stage in groep 4-5. 

Tijmen is er tot aan de zomervakantie op dinsdag en woensdag. Hij doet de opleiding 

onderwijsassistent en zit in het eerste leerjaar. Tijmen, we wensen je een fijne en 

leerzame tijd bij ons op school. 

 

Nieuw meubilair 

Vorige week donderdag hebben we ons nieuwe meubilair gekregen. Het ziet er prachtig 

uit en we zijn er heel erg blij mee! 

 

 

Informatie Sinterklaas 

Woensdag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten weer een bezoek brengen bij 

ons op school.  

Het ochtendprogramma is van half 9 tot half 11. Voor de kinderen van groep 1 t/m 5 is 

er een spelletjescircuit en groep 6-7-8 maken al een begin met de surprises. De 

kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen, wij zorgen voor 

drinken en wat lekkers. 

‘s Middags om half 2 verwachten wij de Sint. Alle kinderen moeten om 13.15 uur op 

school zijn. Niet te vroeg en niet te laat! 

De middag is voor alle kinderen om half 4 afgelopen.  

 

Plastic tassen 

Wie kan ons helpen aan plastic tassen? 
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Nieuwe leerling 

In groep 1 is deze week Lisa ten Pas begonnen met de wendagen. Na de kerstvakantie 

komt zij iedere dag. Lisa, hartelijk welkom bij ons op de Voshaar! 

 

Voor groep 1-2-3 is er donderdag 6 december een sinterklaasspeelgoedmorgen. Alle 

kinderen mogen deze ochtend iets meenemen om mee te spelen. Liever geen spelletjes 

met lossen onderdelen en graag verpakt in een tas. 

 

Toetsweken 

In de tweede week van januari beginnen weer de toetsen voor de kinderen. Liever in de 

eerste paar weken van het nieuwe jaar geen afspraken plannen onder schooltijd.  

 

Kerst 

U ontvangt over de kerstactiviteiten nog een brief met daarin alle informatie. 
 

 

Nieuws uit de groepen 

Op dinsdag 18 en woensdag 19 december heeft juf Tiny een tweedaagse cursus. Juf Diana 

neemt op woensdag de groep over. 

 

 

 

Maandinfo 

5 december                     sinterklaasfeest 

19 december                   kerstbakjes maken 

20 december              kerstdiner van 17.00 - 18.30 uur, alle kinderen zijn ‘s middags vrij. 

kerstvakantie                 24 december tot en met 4 januari 2019 

 

 

 


