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ALGEMEEN NIEUWS:
Samen Scholen naar IKC Ter Aar
Maandag 12 september jl. was de bijeenkomst om geïnformeerd en meegenomen te worden in het
traject Samen Scholen naar IKC Ter Aar. Ouders, leerkrachten, directeuren, bestuurders en
wethouder hebben op deze avond de eerste contouren van een nieuw IKC met elkaar gedeeld. Het
proces staat aan het begin, er is nog niets vastgesteld maar het delen van wensen, beelden, ideeën
en belevingen is een belangrijke basis voor een goed proces. De aanwezigen konden tips en tops
geven en na afloop schriftelijk vragen stellen. De antwoorden op deze vragen kunt u binnen een
maand tegemoet zien. In november zijn er twee panelbijeenkomsten waarin ouders en leerkrachten
met elkaar in gesprek gaan over identiteit en onderwijsconcept.
Thema-avond “Computergebruik en sociale media op school”:
Op dinsdagavond 4 oktober houdt de oudervereniging haar algemene
ledenvergadering, u wordt hierover nog geïnformeerd.
Aansluitend wordt dit jaar een thema-avond georganiseerd
"Computergebruik en sociale media op school".
We willen u graag informeren en laten ervaren hoe wij op De
Vosseschans computers, tablets, het digibord en Internet gebruiken
in ons onderwijs.
Van groep 1 t/m groep 8 werken kinderen met deze middelen, maar wat doen ze nu precies en
welke gedachten zitten er achter?
Internet biedt vele mogelijkheden, zijn er ook "gevaren"?
Het gebruik van sociale media is heel normaal...ook in het basisonderwijs?
Op school wordt de computer en/of tablet dagelijks gebruikt, wat kan een kind er thuis mee?
Uiteraard laten we u ook zelf ervaren welke mogelijkheden het gebruik van ICT (alles wat met
computers te maken heeft) biedt, neem dus vooral uw telefoon mee!
De deuren gaan open om 19.00 uur, de koffie en thee staan dan klaar in de gemeenschappelijke
ruimte.
Om 19.15 uur start de algemene ledenvergadering en direct daarna de thema-avond.
We eindigen de avond rond 21.00 uur.
Wij hopen op een grote opkomst, graag vernemen wij of u aanwezig kunt zijn op deze avond.
Zou u zo vriendelijk willen zijn dit aan te willen geven in de uitnodiging die u via Schoudercom heeft
ontvangen?
Graag tot ziens!
Team Vosseschans en oudervereniging
Klachtenregeling De Vosseschans:
We vinden het belangrijk om een goede klachtenregeling te hebben, zodat
u altijd het gevoel blijft houden binnen de school uw verhaal kwijt te
kunnen en gehoord te worden.
Wat is een klacht?
Een klacht is een teken van onvrede of een door u zo ervaren onrecht dat
veroorzaakt wordt door een beslissing of handeling, of juist het nalaten
daarvan, door of namens personen die voor De Vosseschans werkzaam zijn.
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Wanneer u een probleem heeft met betrekking tot de school, dan kunt u die in eerste instantie het
beste voorleggen aan de leerkracht van uw kind. Soms kan een goed gesprek uitkomst bieden.
Wordt er naar uw idee onvoldoende naar u geluisterd door de aangesproken persoon, dan kunt u het
probleem bespreken met diens leidinggevende.
Nadat u heeft geprobeerd om hulp of advies te krijgen van de leidinggevende en hier niet of
onvoldoende in bent geslaagd, kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen
klachtenregeling van De Vosseschans.
De contactpersonen voor De Vosseschans zijn een leerkracht (Willemieke Kolman,
leerkracht groep 5) en een ouder (Etienne van Ginkel).
U kunt zelf kiezen met wie u het liefst in gesprek wilt gaan.
Ook de kinderen kunnen hun klachten kwijt bij deze personen. Op school staat ‘het hart’ als
postbus. Hier kunnen de kinderen letterlijk hun hart luchten, maar zij kunnen dit ook doen via de
mail.
Willemieke Kolman: tel. 0172602939 of via de mail w.kolman@vosseschans.nl
Etienne van Ginkel: tel. 0172 210623 of via de mail etiennevanginkel@ziggo.nl
De gehele klachtenregeling kunt u vinden in de schoolgids en op www.vosseschans.nl onder
protocollen.
Jubileumviering in Aarlanderveen:
Op zondag 18 september viert het koor Lord’s Voice haar 40 jarig jubileum tijdens een speciale
viering in de H.H. Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen. Deze jubileumviering begint om 11.15 uur
en u bent van harte welkom.
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Madelon Buwalda, Mandy Hoppenbrouwer, Twan van der Pijl, Quinn Hol,
Ryan van der Laan, Jacky Bello, Sara van Erkel, Nynke Koerts en Ben van Lith.
AGENDA:
Maandag 19 september
Dinsdag 20 september
Woensdag 21 september
Donderdag 22 september
Donderdag 22 september
Donderdag 22 september
Maandag 26 september
Dinsdag 27 september
Woensdag 28 september
Donderdag 29 september
Dinsdag 4 oktober
Woensdag 5 oktober
Woensdag 5 oktober
Donderdag 6 oktober
Dinsdag 11 oktober
Woensdag 12 oktober
Vrijdag 14 oktober
Vrijdag 14 oktober

Informatieavond groep 1 en 2
Informatieavond groep 3
Vergadering Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Schoolfotograaf portret- en groepsfoto’s
Informatieavond groep 4
Informatieavond groep 4/5
Informatievond groep 5
Informatieavond groep 6
Informatieavond groep 7
Informatieavond groep 8
Algemene ledenvergadering,
thema “computergebruik en sociale media op school”
Opening projectweek/kinderboekenweek (8.30 uur)
Vergadering Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Intekenlijsten op prikbord familiefoto’s
Vergadering Oudervereniging
Schoolfotograaf voor familiefoto’s
Afsluiting projectweek
Alle leerlingen ’s middags vrij: start herfstvakantie

PRETTIG WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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Schoolkrantartikel

Cursus Positief opvoeden
Voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar die meer begeleiding willen bij opvoedproblemen biedt het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de cursus ‘Positief opvoeden’. Deze start op
20 september en op 4 oktober op verschillende locaties.
Is het opvoeden soms lastig? Zou je willen dat je kind zich wat beter aan de regels houdt? Wil je opvoeden zonder
steeds ‘nee’ te moeten zeggen? Of ervaar je de opvoeding soms als te zwaar? Kom dan naar de cursus “Positief
opvoeden’.
Tijdens ‘Positief opvoeden’ leer je waardoor
gedragsproblemen van kinderen ontstaan. Je leert hoe je
gewenst gedrag bij jouw kind kan stimuleren, hoe om te
ongewenst gedrag en voorkomen dat situaties uit de
lopen. Hierbij wordt de methode ‘Triple P’ gebruikt
Pedagogisch Programma), die al jarenlang haar
effectiviteit bewijst en vele families heeft geholpen. Door
op een positieve manier te ondersteunen en tegelijk
voor jezelf te zorgen kun je kinderen stimuleren in hun
ontwikkeling en de sfeer thuis verbeteren.

het
gaan met
hand
(Positief
kinderen
goed

De cursus is bedoeld zowel voor ouders die problemen willen voorkomen als ouders van kinderen met emotionele
en/of gedragsproblemen. De cursus duurt acht weken en bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten van 2 uur en drie
telefonische contacten met de trainer.
Data en locaties
Datum:
start 20 september 2016
Tijd:
19.30-21.30 uur
Locatie: Leiden
Datum:
Tijd:
Locatie:

start 4 oktober 2016
19.30-21.30 uur
Alphen a/d Rijn, Gouda, Katwijk

Kosten:

€ 25,- per persoon

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden ga naar www.cjgcursus.nl!

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus
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