
                                                                                                                                           

 

          tel.0545 261314 

E-mail: directie@devoshaar.nl 

website : www.devoshaar.nl  

Nieuwsbrief oktober/november is op vrijdag 19 oktober 2018  via de mail verstuurd naar alle ouders. 

Deze nieuwsbrief is een informatieblad voor ouders en leerlingen.  

 

Algemeen 

10 jaar Stieltjen 

Afgelopen zondagmiddag was het 10 jarig bestaan van het Stieltjen. Een aantal leerlingen van onze 

school zongen samen met het koor van Timeless liedjes wegens dit heugelijke feit. We hebben eerst 

nog even geoefend op school en daarna zijn we samen naar het Kulturhus gegaan om ons daar te laten 

horen. Wat fijn dat wij als school ook onze bijdrage konden leveren. Ook wij maken gebruik van dit 

prachtige gebouw; op deze manier konden ook wij laten zien hoe belangrijk het bestaan hiervan voor 

ons is.  

 

Herfstfair 

Donderdag 18 oktober was er bij ons op school een Herfstfair. Kinderen en ouders hebben weer 

ontzettend hun best gedaan om hier een groot succes van te maken!  Wat was er veel belangstelling! 

En wat waren er prachtige en ook heerlijk dingen te koop!  Ook de bingo werd goed bezocht! 

De opbrengst van deze Herfsfair, komt ten goede aan het schoolplein. Tijdens de algemene ouderavond 

zal het bedrag bekend gemaakt worden. Leden van de ouderraad, kinderen, ouders, opa’s en oma’s, 

meester Joost, alle juffen ...heel erg bedankt voor jullie bijdrage!  Het is zo fijn dat iedereen zo enorm 

zijn best doet er iets moois van te maken! 

   

 

mailto:info@devoshaar.nl


 

10 minutengesprekken 

In de week van 5 tot en met 9 november vinden de eerste 10 minutengesprekken plaats. Maandag na 

de herfstvakantie krijgt uw kind het formulier mee waarin u aan kan geven wanneer u een gesprek wilt. 

Nationaal Schoolontbijt 

Woensdag 7 november doen wij mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Kinderen ontbijten ‘s ochtends 

allemaal op school. Het ontbijt voldoet aan de nieuwe richtlijnen van het Voedingscentrum. Een 

garantie voor een gezonde start van de dag! Het nationaal schoonontbijt steunt ieder jaar een goed 

doel, dit keer is dat Stichting Kinderpostzegels. Het thema van het Nationaal Schoolontbijt is dit jaar 

dan ook “een feest voor iedereen”. 

 

Stagiaire 

Vanaf 13 november komt er weer een stagiaire  onderwijsassistent van het Graafschapscollege bij ons 

op school.  In de eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u hierover meer informatie. 

 

Kalender 

De schoonmaakavond wordt verzet van woensdag 23 januari naar woensdag 16 januari 2019. 

Noteert u dat vast in uw jaarkalender? 

 

Maandinfo 

 22 t/ 26 oktober                        herfstvakantie 

 30 oktober                                 technieklokaal groep 6,7 en 8 

  7 november                              nationaal schoolontbijt 

  9 november                              kledinginzameling 

 12 november                            algemene ouderavond 

  5 december                              Sinterklaas op school, ochtend én middagprogramma 

 20 december                             kerstdiner 

 

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie!  

 

 

 



 

 


