
 

   
 

Nieuwsbrief voor de maand Oktober 

 
Activiteitenkalender   

4 oktober Technieklokaal bovenbouw 

4 oktober Voorstelling Egalus groep 1/2 

11 oktober Voorstelling Professor S groep 5/6 

12 oktober Studiedag stichting Oponoa 

Alle kinderen zijn vrij 

14 oktober Voorstelling Ik Ben Vincent groep 7/8 

18 oktober Vergadering medezeggenschapsraad 

20 oktober Voorstelling Superjuffie groep 3/4 en TSK 

20 oktober Boekenmarkt 

21 oktober Nieuwsbrief uit 

24-28 oktober  Herfstvakantie 

 

Kinderboekenweek GigGa Groen 

De informatiebrief over de 

Kinderboekenweek is afgelopen 

week gemaild. De voorstellingen die 

we bezoeken zijn gepland vanuit de 

Culturele commissie-Borculo.  

Een aanvulling voor groep 7/8: 

Langere schooldag 7 en 8 i.v.m. voorstelling 14 oktober 

Op 14 oktober gaan de leerlingen van groep 7 en 8 naar de voorstelling: Ik ben Vincent en ik 

ben niet bang. De bus vertrekt ‘s morgens naar Winterwijk en komt om 14.50 uur weer op 

school. De kinderen moeten die dag ‘gewoon’ een lunchpakket meenemen.  

Boekenmarkt op donderdag 20 oktober 

Kinderen/ouderen/inwoners van Haarlo. Iedereen mag zijn/haar boeken te koop aanbieden. 

Kinderboeken, boeken voor volwassenen, boeken voor peuters....   

De kinderen van school kunnen zich opgeven bij de leerkracht.  

Wilt u zelf een verkooptafel reserveren? Neem dan contact op met 

school: tel. 261314 of via email: directie@devoshaar.nl   

Heeft u belangstelling om te komen? Iedereen is welkom! Loop gerust 

binnen op onze boekenmarkt!  

De markt is geopend van 15.30-16.30 uur. 



 

   
 

Nieuws van de ouderraad 

De ouderraad is op zoek naar versterking.  

Op dit moment zitten er een aantal ouders in de 

OR die eind van het schooljaar afscheid nemen 

omdat hun jongste kind nu in groep 8 zit. Er is 

plek voor 4! nieuwe leden. Heb je belangstelling of 

wil je eerst meer informatie? Laat het dan weten 

bij Carla van Welzenis (voorzitter) of één van de 

teamleden. Opgaveposters hangen tevens in de 

school.  

Nieuws van de medezeggenschapsraad 

Op 12 september heeft de MR de eerste vergadering gehouden. Verschillende 

beleidsplannen zijn daarbij besproken. Tevens wil de MR dit schooljaar actief aan de slag met 

de uitkomsten van de ouderavond/informatieavond die is gehouden over de toekomst van 

de school afgelopen juni.  

De volgende vergadering is gepland op dinsdag 18 oktober. Alle MR vergaderingen zijn 

openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Laat het even weten bij één van de MR leden. 

Pieter Feenstra, de MR voorzitter, is dit jaar reglementair aftredend en herkiesbaar.  

Zijn er belangstellenden om zitting te nemen in de MR? Aanmelden en/of informatie 

inwinnen kan bij de voorzitter, MR leden en/of de directie van school.  

Mailadressen: pcafeenstra@hotmail.com en directiedevoshaar@devoshaar.nl  

 

Covid Sectorplannen basisonderwijs 

Het kabinet heeft een lange termijn strategie Covid 19 uitgezet; deze strategie richt zich op 

twee gelijkwaardige doelen: 

1: sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit en vitaliteit en 

2: toegankelijkheid van de hele zorgketen voor iedereen. 

Het kabinet erkent de essentiële functie van het onderwijs en zal daarom bij het treffen van 

maatregelen het onderwijs zoveel mogelijk ontzien. Zij wil een scholensluiting te allen tijde 

voorkomen, tenzij er een onvoorzien noodscenario van kracht zal gaan. 

Het schoolbestuur en de school moet zich voorbereiden om een opleving van het virus en 

daartoe is het sectorplan opgezet. Scholen vullen dit nader in, in een draaiboek. 

Het gaat om de invulling van de maatregelen en activiteiten op schoolniveau, passend bij de 

verschillende scenario’s:  

Donkergroen: scholen volledig open zonder maatregelen 
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Groen: scholen volledig open met lichte (basis) maatregelen 

Oranje: scholen volledig open met pakket maatregelen 

Rood: scholen niet volledig open 

 

Het kabinet besluit wanneer er wordt opgeschaald of afgeschaald qua scenario. Scholen 

hebben dan uiterlijk 1 werkweek om de nieuwe maatregelen in te voeren.  

Op dit moment werken wij aan de invulling van dit draaiboek in samenspraak met het 

bestuur van stichting Oponoa en de MR.   

Zodra het draaiboek is vastgesteld, zullen we de informatie delen met alle ouders. 

 

Wat vindt u van ons onderwijs? 

We horen graag uw mening over het onderwijs op onze 

school! Begin november, na de herfstvakantie, vragen we u 

daarom een vragenlijst in te vullen.  

De vragen gaan over verschillende thema's die spelen binnen het onderwijs op onze school. 

Op hetzelfde moment vragen we ook de mening van onze leerlingen, onze medewerkers en 

de schoolleiding. Zo krijgen we vanuit verschillende invalshoeken terug hoe er tegen onze 

school en ons onderwijs aangekeken wordt. Deze informatie helpt ons om terug te blikken 

op de ontwikkeling van het onderwijs op onze school en ook bij het zetten van volgende 

stappen. 

Wat kunt u verwachten? Begin november ontvangt u een uitnodiging voor het onderzoek in 

uw mailbox. In die mail vindt u de link naar de vragenlijst. Houd uw mailbox, maar ook de 

‘ongewenste mail’ daarom goed in de gaten. Per gezin ontvangt u één uitnodiging. De 

vragenlijst kan van 2 tot en met 16 november ingevuld worden. We verwachten de resultaten 

van het onderzoek voor de Kerstvakantie met u te kunnen delen. 

We horen graag ook uw mening over het onderwijs op onze school! Kunnen we ook op uw 

feedback rekenen? 



 

   
 

Even voorstellen, de vakdocenten bewegingsonderwijs van SFB 

    
 

Wij zijn Waldo en Stijn, werkzaam bij Sport Federatie Berkelland en wij verzorgen dit jaar de 

lessen bewegingsonderwijs op school.  

 

In onze lessen maken wij gebruik van het SFB-vakwerkplan. Dit is een planning voor het hele 

schooljaar waarin de landelijke beweegleerlijnen, de voorbereiding voor 

schoolsporttoernooien en de sportintro’s zijn verwerkt. Zo maken leerlingen kennis met 

allerlei lokale sporten/sportverenigingen en kunnen zij zich motorisch op alle vaardigheden 

ontwikkelen. Sinds vorig schooljaar zijn ook de onderdelen weerbaarheid en bewegend leren 

toegevoegd in de jaarplanning.  

De motorische ontwikkeling van leerlingen volgen wij in ons leerlingvolgsysteem. Jaarlijks 

nemen wij hiervoor bij de groepen 2 t/m 8 de BLOC-test af. Met deze resultaten kunnen wij 

zorgleerlingen extra hulp bieden in de gymles of bijvoorbeeld uitnodigen voor GymXtra of 

de SportCross. Al jaren probeert de SFB een doorlopende beweeglijn te creëren voor 0-100 

jaar in Berkelland.  

 

Dit jaar starten we met een uniek traject in Nederland; de interventie Sportontdekking & 

Sportmotivatie. Hierin bespreken wij als vakleerkracht met de leerlingen of zij al aan een 

sport doen. Mochten kinderen nog niet sporten, dan gaan we samen met hen op ontdekking 

welke sport ze leuk vinden en wat bij hen past. Dit proberen we zoveel mogelijk in onze 

lessen bewegingsonderwijs te integreren en daar waar nodig zal dit (in overleg) plaatsvinden 

na schooltijd. Hierin nemen we de mogelijke belemmeringen (zoals motorische vaardigheid, 

kosten, reistijd) onder de loep en proberen we samen met het kind en thuisfront een 

passende sport te vinden.  

 

Mochten jullie vragen hebben over de gymlessen, de beweegtest of het nieuwe 

Sportontdekking & Sportmotivatie traject neem gerust contact met mij op. 

 

Met sportieve groet, Waldo en Stijn 

Maandag: Stijn@sportfederatieberkelland.nl  

Donderdag: Waldo@sportfederatieberkelland.nl 
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Voorstelling in het dialect   Peter en de Wolf 

 

Zondag 9 oktober 14.00 uur in Theater ’t Spieker, Kerkstraat 30, 7151 BW Eibergen 

“Baoven in de boom zatten de katte en de vogel, en onder an de stam zat den wolf 

De katte en de vogel hoppen allebeide dat d’r een klein wondertjen  gebeuren zol…..” 

De voorstelling Peter en de Wolf in het dialect is een cadeautje van Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers voor alle Achterhoekse schoolkinderen die plezier hebben in het 

dialect.  

In deze voorstelling maken kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar op een leuke 

ongedwongen speelse manier kennis met zowel dialect als ook met klassieke muziek. 

Speciaal hiervoor is een Berkellands muziekensemble samengesteld o.l.v. ervaren muzikant 

en dirigent Ira Wunnekink. 

 

Het verhaal wordt in het dialect voorgelezen door Henk Muileman. Als onderwijzer was Henk 

vaak bezig met dialectliedjes in de klas. “Muziek werkt verbindend,” aldus Henk, “en neemt 

bij kinderen veelal de drempel weg om het dialect te gebruiken.”  

Kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s kom genieten van deze mooie gratis 

gezinsvoorstelling. Kaarten/zitplaatsen zijn te reserveren via de site: 

https://theaterspieker.nl/programma  
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