Nieuwsbrief voor de maand Oktober
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Onderwijskundige dag groep 1-4
Deze dag zijn de kinderen uit deze groepen vrij.
Start verkoopactie Kinderpostzegels groep 7 & 8
De actie loopt tot en met woensdag 6 oktober
Dierendag
We krijgen bezoek van de dierenarts!
Start Kinderboekenweek
Bezoek BCI fabrikant schoolmeubilair
Bezoek Café Restaurant Hotel Prinsen
Vergadering medezeggenschapsraad
Studiedag alle leerlingen zijn de hele dag vrij
Herfstvakantie

Korte terugblik
De maand september stond in het teken van de opstart van het onderwijs en de activiteiten.
Zo heeft o.a. plaatsgevonden:
- De verkiezing van de nieuwe leerlingenraad
- Het korfbaltoernooi
- De informatieavond
- Opening van het culturele schooljaar met het orkest van Culturije
Hierbij enkele verslagen van de leerlingen:
Ouderavond
We werden in twee groepen verdeeld, eentje om 18:30 en een om 19:15.
Toen we binnen kwamen begonnen we gelijk te praten over de middelbare school voor de ouders.
We waren klaar en we gingen het over ons dagelijks werk hebben met onze ouders.
Bijvoorbeeld: rekenen, taal, spelling, engels, blits en handvaardigheid.
We hadden een checklist gekregen waar we op konden kijken wat we moesten doen. Het was super
gezellig
Sylke, Romy, Bram en Ilya

Korfbal
Kinderen uit groep 7-8 hebben meegedaan aan
korfbal.
Ze waren in 2 groepen verdeeld.
Ze waren samen heel fanatiek.
En speelden veel over.
Ze vonden het heel leuk om te doen.
Volgend jaar weer,
groeten van o.b.s de voshaar 7-8
Nieuws van de medezeggenschapsraad
Op 12 oktober is de eerste officiële vergadering gepland van de medezeggenschapsraad. De
vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Echter willen we in deze tijd graag
weten of er meer ouders aanschuiven deze avond in verband met het inrichten van de ruimte. Heeft
u belangstelling, wilt u zich vooraf opgeven bij MR lid Rianne Soek? Bij voorkeur via de email:
rianne.soek@devoshaar.nl
De komende vergadering staan o.a. op de agenda: de schoolontwikkelthema's van het komende
schooljaar en het jaarverslag van het afgelopen jaar.
Oproep vrijwilligers bibliotheek
Elke vrijdagochtend vanaf 10.30 uur is de schoolbibliotheek geopend. Het team vrijwilligers zoekt
versterking. Is er een ouder, grootouder of betrokken Haarlo’er die zich hiervoor wil inzetten?
Coordinator is Tilly van den Beld, zij kan informatie hierover geven en regelt de planning. Email:
dvandenbeld@caiway.nl
Kinderboekenweek
Worden wat je wil
Bakker, drukker, fotograaf of timmerman?
De kinderen zijn op vrijdagmiddag al druk aan de slag met de workshops die georganiseerd zijn.
Hierbij maken ze kennis met verschillende beroepen. Maar... we zoeken de beroepen ook op: zo
gaan we op bezoek naar BCI (fabrikant schoolmeubilair) en café, restaurant, hotel Prinsen.
Welke beroepen zullen we daar zien?
Oja... en de dierenarts komt op 4 oktober een bezoek brengen op school
Iedereen die meehelpt om dit thema tot een succes te maken: Bedankt voor jullie inzet!

Mad Science
Er zijn voldoende aanmeldingen om een na schoolse cursus op De Voshaar te organiseren.
De startdatum is gewijzigd: op 26 oktober is de eerste bijeenkomst gepland. Ouders die hun kind
hebben aangemeld hebben inmiddels bericht gehad. Aanmelden kan nog, in de bijlage staat de
benodigde informatie hiervoor.

Taalschakelklas binnen stichting Oponoa
De gemeente Berkelland en samenwerkingsverband IJssel Berkel hebben onze stichting benaderd
met de vraag of er een taalschakelklas kan worden georganiseerd.
Een taalschakelklas is een klas voor kinderen van statushouders. Deze kinderen zijn nieuw in
Nederland en hebben nog geen onderwijs in Nederland gehad. Zij zullen in de basisschool een jaar
lang onderwijs krijgen op het gebied van taal- en leesonderwijs in een taalschakelklas (TSK), waarna
zij instromen in een basisschool in hun buurt. Hoewel er een TSK in Lochem is, is er behoefte aan een
tweede locatie, die centraal in de gemeente Berkelland kan worden georganiseerd. De school die
deze kinderen in deze speciale klas lesgeeft, ontvangt hiervoor extra personeel en materialen om het
onderwijs aan deze groep te verzorgen.
Op dit moment wordt onderzocht welke basisschool plek heeft voor een dergelijke klas, waarbij de
Voshaar ook benaderd is.
Het team en de medezeggenschapsraad staan open voor een dergelijke klas bij ons op De Voshaar.
Wij gaan zowel met het team als de MR in overleg om te kijken of dit te realiseren is en onder welke
randvoorwaarden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Mochten er nu al vragen zijn dan horen wij die natuurlijk graag.

