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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Op de laatste vergadering van de GMR is het rooster van aan- en aftreden aan de orde geweest.  

Voor CBS Vossersschool is er een vacature in de oudergeleding. Mochten er ouders 

geïnteresseerd zijn zich verkiesbaar te stellen, dan kunnen zij zich aanmelden bij de 

desbetreffende m.r. leden. 

 

Corona 
Gelukkig zijn we allemaal weer op school en worden de lessen weer ‘live’ gegeven. Collega’s zijn 

hier heel blij mee en we hopen dat quarantaine van een groep of schoolsluiting ons bespaart 

blijft. Het is lastig als een leerling ’s morgens hoestend of snotterend binnenkomt om deze naar 

huis te sturen. Soms staan we wel eens in de spagaat omdat we het liefst onderwijs willen geven 

maar we willen niet dat er straks groepen naar huis moeten. We vragen u om de beslisboom te 

raadplegen als uw kind(eren) verkouden zijn of hoesten. 

 

Nieuwe leesboeken 
Door een subsidie van de bibliotheek hebben we heel veel nieuwe leesboeken ontvangen. Ze zitten 

nu nog in dozen maar we zullen ze zo snel mogelijk uitpakken. We hopen dat door deze nieuwe 

boeken de kinderen enthousiast worden om te gaan lezen. 

 

Oerol 
Voor de kinderen is er ook dit jaar weer een project ontwikkeld: ‘De partij voor hoofdzakelijk 

buitenspelen’. Afgelopen maandag is er voor ieder een kind een linnen tasje afgeleverd op school. 

Deze zullen de kinderen gaan versieren. In de week van 12 april zal er iedere dag een activiteit 

zijn, wat de kinderen dan gaan doen zullen we in een volgende nieuwsbrief vertellen.  

 

Juf Eva 
Zoals bekend heb ik het afgelopen jaar te kampen gehad met een burn-out. Mede hierdoor heb ik 

besloten om afscheid te nemen van het onderwijs. Ik kijk met dankbaarheid terug op de 2 jaar 

dat ik les mocht geven op ’t Jok en de Vossersschool. Tegelijkertijd zie ik uit naar de rust die 

het mij gaat geven om volledig te kunnen herstellen en er voor mijn gezin te kunnen zijn.     

 

Studiedag 26 april 
We willen deze studiedag besteden aan Daltononderwijs. Het is nog niet zeker of deze doorgaat. 

Mochten er versoepelingen komen betreffende de corona maatregelen en we kunnen een 

cursusleider binnen halen dan gaat de studiedag door! Anders wordt het een lesdag voor de 

kinderen.  

 

Schoolfruit 
Vanwege de lockdown wordt de levering van het schoolfruit verlengd tot en met 4 juni. In de 

week na de meivakantie (10-12 mei) wordt er geen fruit geleverd. 

Komende week krijgen de kinderen appel, sinaasappel en bleekselderij 
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Op Visite 
Afgelopen dinsdag kwamen Aike en juf Annemay op bezoek. Alle kinderen en collega’s hebben 

Aike mogen aanschouwen. Een super lief mannetje wat al lekker kan ‘kletsen’.  

 
 

Groep 7-8 
Bericht van Nationaal Kamp Hattem: 

Tot onze spijt hebben we moeten beslissen dat de Kampweek van 2021 NIET door zal gaan. 

We leven nog steeds in onzekere tijden. 

Landelijke evenementen zijn vanuit de overheid de komende maanden sowieso niet toegestaan en 

ook is het met de huidige maatregelen voor onze organisatie niet mogelijk om de Kampweek op de 

juiste manier voor te bereiden. 

Het is niet anders. We gaan in de zomer starten met de voorbereidingen voor het Nationaal Kamp 

Hattem van juni 2022. 

Maar… dat betekent niet dat wij geen groep 7-8 kamp hebben dit jaar. Het kamp gaat door! In 

de week van 7 juni, op Terschelling. Hoe precies: daar gaan we mee bezig! We zullen jullie in de 

groepsapp gaan benaderen met verdere details. Ook zullen we jullie om hulp vragen, want alleen 

samen kunnen we er een onvergetelijk kamp van maken en daar gaan we voor! 
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Verkeer groep 7 
Dinsdag 30 maart hebben de kinderen van groep 7 hun theoretisch verkeersexamen. Het 

praktisch verkeersexamen volgt later. Zo gauw we een precieze datum hebben, wordt deze met 

jullie gecommuniceerd. 

 

Belangrijke data 
Dinsdag 30 maart: groep 7-8 schoolzwemmen 

Donderdag 1 april: paasviering 

Donderdag 1 april: rapporten mee 

Vrijdag 2 april: goede vrijdag, kinderen vrijdag 

Maandag 5 april: 2e Paasdag, kinderen vrijdag 

Dinsdag 6 april: groep 3-4 schoolzwemmen 

Dinsdag 13 april groep 3-4 schoolzwemmen 

Vrijdag 16 april, nieuwsbrief komt uit 

Donderdag 22 april, Ledenvergadering 
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Op Visite 
Vorige week vrijdag kwamen juf Eline en Jeroen, Myrthe showen op school. Een klein meisje wat 

heerlijk heeft liggen slapen of rustig om zich heen keek. Alle groepen hadden een cadeau 

gemaakt voor Myrthe wat ze kreeg als ze in de klas kwam.  

 

 

Groep 7-8 
Bericht van Nationaal Kamp Hattem: 

Tot onze spijt hebben we moeten beslissen dat de Kampweek van 2021 NIET door zal gaan. 

We leven nog steeds in onzekere tijden. 

Landelijke evenementen zijn vanuit de overheid de komende maanden sowieso niet toegestaan en 

ook is het met de huidige maatregelen voor onze organisatie niet mogelijk om de Kampweek op de 

juiste manier voor te bereiden. 

Het is niet anders. We gaan in de zomer starten met de voorbereidingen voor het Nationaal Kamp 

Hattem van juni 2022. 

Maar… dat betekent niet dat wij geen groep 7-8 kamp hebben dit jaar. Het kamp gaat door! In 

de week van 7 juni, op Terschelling. Hoe precies: daar gaan we mee bezig! We zullen jullie in de 

groepsapp gaan benaderen met verdere details. Ook zullen we jullie om hulp vragen, want alleen 

samen kunnen we er een onvergetelijk kamp van maken en daar gaan we voor! 
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Verkeer groep 7 
Dinsdag 30 maart hebben de kinderen van groep 7 hun theoretisch verkeersexamen. Het 

praktisch verkeersexamen volgt later. Zo gauw we een precieze datum hebben, wordt deze met 

jullie gecommuniceerd. 

 

Nieuw op school 
Lev Buitelaar en Steijn Vogel worden in mei 4 jaar. Lev is deze week begonnen met oefenen en 

Steiijn zal vanaf volgende week komen oefenen. Lev en Steijn we hopen dat jullie, samen met je 

ouders, een leuke en leerzame tijd op de Vossersschool gaan krijgen. 

 

Belangrijke data 
Dinsdag 30 maart: groep 7-8 schoolzwemmen 

Donderdag 1 april: paasviering 

Vrijdag 2 april: goede vrijdag, kinderen vrijdag 

Maandag 5 april: 2e Paasdag, kinderen vrijdag 

Dinsdag 6 april: groep 3-4 schoolzwemmen 

Dinsdag 13 april groep 3-4 schoolzwemmen 

Vrijdag 16 april, nieuwsbrief komt uit 

Donderdag 22 april, Ledenvergadering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


