tel.: 0545 261314
E-mail: directie@devoshaar.nl
website : www.devoshaar.nl
Nieuwsbrief Oktober is op vrijdag 28 september 2018 via de mail verstuurd naar alle ouders. Deze
nieuwsbrief is een informatieblad voor ouders en leerlingen.

Algemeen
Leerlingenraad
Dit schooljaar zijn we gestart met een leerlingenraad. Vier leerlingen uit groep 5, 6, 7 en
8 zijn gekozen om hun groep (school) te vertegenwoordigen en mee te mogen denken over
bepaalde schoolse zaken. Juf Emy Overbeek leidt de vergaderingen. Dit jaar zijn Lotte
Drenth (8), Kay Wentink (7) Zoë Teunissen (6) en Romy Martens (5) de leerlingen die in
de Leerlingenraad zitten. Er is een ideeënbus voor alle leerlingen in het extra lokaal, die
voor elke vergadering bekeken wordt.
Schoolbibliotheek
Leuke boeken lezen vinden we op de Voshaar ontzettend belangrijk. Hiervoor hebben we
op school een gevarieerd aanbod vanuit de Bibliotheek Oost-Achterhoek. De boeken
kunnen wekelijks worden geruild door de kinderen op vrijdagmorgen vanaf 10.30. Voor
de schoolbibliotheek zijn we op zoek naar vrijwilligers om te helpen met het ruilen. Voor
meer informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij juf Tiny Floors of Tilly van der
Belt (coördinator bieb)
10 jaar Stieltjen
Op zondag 14 oktober viert ’t Stieltjen haar 10-jarig bestaan. Als gebruiker van het
Kulthurhus mogen wij ons ook presenteren op die dag. Wij gaan samen met het koor
Timeless liedjes zingen. Op 14 oktober om 13.15, voorafgaand aan het feest,
oefenen wij met het koor gezamenlijk. Deze generale wordt op school gehouden. We
hopen dat hier zo veel mogelijk kinderen van de Voshaar bij aanwezig zullen zijn. We
gaan na de generale naar ’t Stieltjen waar we kort na het openingswoord ons optreden
zullen houden.
Voorlichtingsavond
Afgelopen dinsdagavond was er een informatiebijeenkomst voor alle groepen. De avond
werd druk bezocht en we hopen dat we ons enthousiasme, betreffende onze nieuwe
plannen en veranderingen, over hebben kunnen brengen.
Een van de bespreekpunten deze avond was een stukje verantwoordelijkheid en respect
voor materialen die de kinderen op school krijgen.

Wanneer materialen opzettelijk worden vernield, moet er een onkostenvergoeding
worden betaald. Hieronder een overzicht van materialen waar kinderen vanaf nu
verantwoordelijk voor zijn.
Kosten materialen:
 Blokje €2.00
 Etui €1.00
 Liniaal €1.00
 Gum, pennen, potloden €0.50

Dierendag
Aanstaande donderdag is het Dierendag.
Stefan van Kessel ( ouder van oud-leerlingen én dierenarts) komt deze ochtend van 10
tot 11 uur bij ons op school voor een “dierenspreekuur”. De peuters van het “Zunneke”
zijn ook uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Omdat we natuurlijk niet heel veel dieren in school kunnen ontvangen en we ‘t liefst een
gevarieerd aanbod willen, hebben we met de kinderen het volgende afgesproken:








wanneer je een echt dier mee wilt nemen naar school, geef je dat door aan je juf
het dier mag alleen naar school samen met een van de ouders/of een andere
volwassene
het dier mag alleen naar school tussen 10 en 11 uur
als het spreekuur is afgelopen, gaat het dier weer mee naar huis
bij teveel aanbod, wordt er een loting gehouden
kinderen die geen echt dier mee willen of kunnen nemen, mogen ook een knuffel
meenemen
bedenk thuis alvast een aantal vragen die je wilt stellen aan de dierenarts

Activiteit kinderboekenweek
Vrijdag 12 oktober is er voor de kinderen van groep 1 t/m 5 een activiteit op school over
de kinderboekenweek. Deze les wordt gegeven door medewerkers van de bibliotheek.
Sportuurtje.
Als bijlage ontvangt u een brief over het sportuurtje van de Sportfederatie.

Schoolreis 2018 – 2019
Ter verduidelijking: door de verandering van de samenstellingen van de verschillende
groepen, is het een logisch gevolg dat ook het schoolreisje/schoolkamp aangepast wordt.
Het schoolkamp is dit schooljaar voor de groepen 6, 7 en 8.
Het schoolreisje ( bestemming nu nog niet bekend) is voor groep 1 t/m 5.
Over data en bestemming krijgt u nog nadere informatie.

Nieuws uit de groepen
Technieklokaal groep 6, 7 en 8
Op dinsdag 30 oktober gaan we met groep 6, 7 en 8 naar het Technieklokaal. We gaan,
bij goed weer, op de fiets. We vertrekken om 8.30 richting Borculo en zullen voor 12 uur
weer op school zijn. (11.30 vertrek Borculo) Voor zo’n eerste keer met een grote groep
zou ik het fijn vinden als er 2 ouders mee willen fietsen. U mag tussendoor blijven, maar
dat hoeft niet. Mocht u alleen de heenweg of terugweg meekunnen, dan is dat uiteraard
bespreekbaar. U kunt zich opgeven bij juf Rianne Beuting.
De overige data voor het Technieklokaal staan in de jaarkalender.
Zwemmen groep 3, 4 en 5
Vanaf 1 oktober wordt er gewerkt aan de kruising Hoflaan/Batendijk in Borculo.
Zwembad ’t Timpke is hierdoor anders en moeilijker bereikbaar. Wij willen daarom ook
5 minuten eerder vertrekken vanaf school om op tijd te komen op de schoolzwemles.
We vertrekken vanaf school om 13:40 uur ( i.p.v. 13:45).
Waarschijnlijk zijn we hierdoor ook iets later terug in Haarlo.

Maandinfo
3 oktober
18 oktober
22 – 26 oktober
30 oktober

studiedag OPONOA - alle kinderen zijn deze ochtend vrij
Herfstfair op de Voshaar
Herfstvakantie
Technieklokaal groep 6, 7 en 8

aanvulling kalender:


17 april verjaardag juf Emy en juf Rianne S.



Schoonmaakavond voor alle groepen op woensdag 23 januari 2019

