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Corona ontwikkelingen
Inmiddels is bekend geworden dat er versoepelingen worden ingevoerd vanaf 26 juni. Het is heel fijn
dat er weer meer mogelijk is en georganiseerd kan worden!
Er is ook een nieuw protocol voor het onderwijs bekend gemaakt.
Hierin staat o.a. dat de cohortering op school mag worden losgelaten.
Bij een besmetting zal via het bron- en contactonderzoek (thuis en op school) duidelijk moeten
worden wie er in nauw contact heeft gestaan en wie er in quarantaine moet.
Vooralsnog blijft hierin gehandhaafd: Als een kind of leerkracht positief wordt getest wordt in
principe de hele klas of groep en de leerkracht aangemerkt als nauw contact en zal dus in
quarantaine moeten. Bij het contactonderzoek wordt verder uitgevraagd met wie de besmette
persoon nog meer in contact is geweest. Op basis van de aard van het contact (de onderlinge afstand
en de duur) wordt door de GGD bepaald wie in quarantaine moet.
Quarantaine kan worden opgeheven na 10 dagen of na een negatieve test bij de GGD vanuit het bron
en contactonderzoek op dag 5.
De GGD heeft haar beleid bij het bron- en contactonderzoek gewijzigd. Bij een besmetting binnen
school, nemen zij contact op met u. Hiervoor moet de school een groepslijst aanleveren met daarop

de voornaam, achternaam en telefoonnummer. Hier zijn wij toe verplicht in de lijn met de wet- en
regelgeving publieke gezondheid. Wij werken daarbij volgens het protocol ‘handreiking
gegevensdeling bon- en contactonderzoek scholen’ opgesteld door het ministerie van onderwijs,
cultuur en wetenschap.
Nieuwe rekenmethode
De afgelopen periode hebben we de rekenlessen gegeven met de digitale methode gynzy (groep 48) en Semsom (groep 1-3). We hebben besloten om deze methodes volgend jaar te gaan gebruiken.
Hierbij gaan we ons meer richten op het ‘werken op leerlijnen’. Op deze wijze maken we de eerste
stappen richting gepersonaliseerd leren. Wij denken dat dit een goede werkwijze is, om ons
onderwijs te geven: nu en in de toekomst. Onze studiemomenten en onderwijskundige dagen zullen
we dan ook gebruiken om ons verder bekwamen in deze werkwijze.
Sportmiddag
De sportdag voor de bovenbouw kon binnen de coronarichtlijnen niet doorgaan, daarom heeft
Sportfederatie een uitdagend programma bedacht voor de scholen. Meester Waldo zal
donderdagmiddag 1 juli diverse spelen uitzetten waar de groepen de sportieve strijd kunnen
aangaan. Makkelijk zittende (sport) kleding en stevig schoeisel is deze dag dus zeer gewenst.

Zomerfeest
Het is enorm fijn dat er een feestprogramma voor de jeugd is op vrijdag 2 juli. Het
zomerfeestbestuur heeft informatiebriefjes uitgedeeld die vandaag mee gaan naar huis.
De kinderen worden om 9.00 uur bij het kulturhus verwacht. Mocht dit voor problemen zorgen in de
opvang, wilt u dit laten weten? Dit mag bij Marjan: directie@devoshaar.nl
Het programma duurt de hele ochtend. Om 12.00 uur is iedereen vrij!
10 minuten gesprekken
In de week van 5 tot en met 9 juli zijn de 10 minuten gesprekken. Alle ouders van groep 7 worden
hierbij uitgenodigd, de eerste adviezen voor het voortgezet onderwijs worden daarbij besproken.
Voor de overige groepen is dit gesprek facultatief: u kunt een gesprek aanvragen bij de
groepsleerkracht of zij nodigt u uit.
Afscheid overblijfmoeders
Op 7 juli gaan we met de kinderen afscheid nemen van de moeders die ons jarenlang hebben
geholpen bij de overblijf. Door de richtlijnen rondom corona was dit uitgesteld. Nu komt dit moment
dan toch dichterbij. We willen hen alvast via deze weg bedanken voor hun inzet en gezelligheid
binnen de school en hulp voor de kinderen. Dini, Gera en Ina: ontzettend fijn dat jullie bij ons zijn
geweest en we zullen jullie de 7e gezellig in het zonnetje zetten!
Afscheid groep 8
Op woensdag 14 juli is groep 8 voor het laatst op school. Deze feestelijke dag zal vol gezelligheid zijn
voor de hele school. ’s Avonds vindt het afscheid met de kinderen en ouders van groep 8 plaats.
Hierover krijgt u nader bericht.

Laatste schooldag
Vrijdag 16 juli is de laatste schooldag voor de zomervakantie. De ouderraad heeft een verrassing
voor ons in petto! Deze dag zijn we om 12.00 uur vrij!

Voetbaltoernooi groep 3 en 4
Verslag schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 23 juni hadden wij een voetbaltoernooi bij DEO. Pippa, Noa, Tom, Lauren, Jack en Fenna
deden mee. De eerste wedstrijd hadden wij gewonnen. De tweede wedstrijd hadden wij ook
gewonnen. De derde hadden wij verloren. De volgende wedstrijd moesten we winnen om door te
gaan naar de troostfinale. Toen moesten we nog een paar wedstrijden spelen. We zijn geëindigd op
de derde plaats en hebben een beker gewonnen. Met het rupsenspel hadden we nog een taart
gewonnen.

Kamp groep 6, 7 en 8
Elke groep doet een kort verslag van de kamp-3-daagse!
Groep 6:
Eerste dag dagkamp (suppen)
We fietsten van school naar de sup plek.
Toen we daar waren gingen we spelletjes doen,zoals ( duofietsen tegen elkaar en blind vissen met
coach en frisbeeën en een vliegend tapijten spel)
Toen gingen we middageten en daarna suppen je moest tussen 2 bruggen blijven.
Toen gingen we terug naar school.
En we gingen naar huis.
Einde eerste dag dagkamp
schrijvers Ilya Jasmijn Sanne

Groep 7:
Op dag 2 begonnen we met ontbijt op school. Daarna gingen we naar het bos picknicken en levend
stratego spelen. Het team van juf Emy had gewonnen. Daarna hebben we levend memory gedaan.
Daarbij gingen twee mensen het bos in en gingen de andere kinderen tweetallen maken. Het duo
wat wegging, moest ze vervolgens bij elkaar zoeken. Hierna gingen we weer terug naar school voor
de lunch.
Na de lunch zijn we met z’n allen naar hof van Eckberge gegaan. Eerst hebben we binnen gespeeld.
Rond twee uur zijn we in twee groepen gaan lasergamen. Daarna zijn we naar de dieren gegaan. Ze
hadden: alpaca’s, ezels, schildpadden, zwanen en jonkies, meerkoeten, kalkoenen, biggetjes, geiten,
koi karpers, stekelvarkens, kippen, prairie hondjes, walibi’s, baby walibi’s , papagaaien, wasberen,
baardagamen, struisvogels en allerlei vissen. We zijn toen weer naar binnen gegaan en hebben we
gebowld in drie groepen. Om 5 uur waren we klaar en gingen we pannenkoek eten. Toen gingen we
weer naar school om een film te kijken. De film Shrek. Hierna hebben we verstoppertje gespeeld
door de hele school.

Groep 8:
Op donderdag kwam iedereen om half 9 op school om gezamenlijk te ontbijten en een
lunchpakketje te maken. Om half 10 gingen we met z’n allen op de fiets naar Diepenheim. We kwam
hier half 11 aan om pitch and put te gaan spelen. Dat is een soort golven in teams. De bal die het
best ligt ga je mee verder. Op die plek ga je verder tot de bal in de hole ligt. Toen we alle 9 holes
hadden gehad. Toen gingen we daar lunchen. Daar werden de winnaars bekend gemaakt. Dat waren
Zoë, Maud, Sylke en Tess. Hierna gingen we op de fiets terug naar school.
We hebben met z’n allen veel plezier gehad!

