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ALGEMEEN NIEUWS:
Conctactinformatie 2016-2017:
Als bijlage naast deze Mededelingen ontvangt u de Contactinformatie 2016-2017. Hierin vindt o.a.
de telefoonnummers van leerkrachten, Oudervereniging, Medezeggenschapsraad en belangrijke
instanties.
Intelligent gedrag
De komende periode tot aan de kerstvakantie gaan we werken aan de denkgewoonte:
Ik blijf proberen
Het is voor kinderen belangrijk om te leren dat niet alles vanzelf gaat. Het
aangaan van een uitdaging of een moeilijk werkje vraagt
doorzettingsvermogen. Het niet opgeven maar doorgaan tot de taak klaar is
geeft een positief en voldaan gevoel en draagt bij aan de ontwikkeling van
het zelfvertrouwen.
Ook thuis kunt u uw kind hierin stimuleren en ondersteunen. Het heeft een positief effect op het
ontwikkelen van de vaardigheid als er ook thuis over wordt gesproken en gebruikt. Dit helpt uw kind
om de vaardigheid nog beter aan te leren.
Wie is wie?????
Het bleek heel moeilijk om de juffen en meesters op de kinderfoto’s te herkennen. Niemand wist alle
foto’s (24) bij de juiste personen te plaatsen. Larissa van der Salm uit groep 4A heeft de hoogste
score behaald. Zij wist 14 leerkrachten bij de juiste foto te plaatsten en heeft hiermee de boekenbon
gewonnen. Gefeliciteerd Larissa
Actie Schoenmaatjes:
Dit jaar doen we weer mee met de actie schoenmaatjes.
Op vrijdag 14 oktober kregen de kinderen informatie mee naar huis.
Op Schoudercom kunt u nog eens nalezen over deze actie.
De gevulde schoenendozen mogen in de gemeenschappelijke ruimte gebracht
worden.

Kostbare en kwetsbare transportmiddelen:
We zien steeds vaker kinderen naar school komen op de meest futuristische vervoersmiddelen. Was
voorheen een skateboard of step al hip, tegenwoordig zien we ook pennyboarden, oxboarden en
longboarden voorbij komen.
De regel is dat zodra je het schoolplein op komt dit soort vervoersmiddelen niet meer gebruikt
mogen worden, vooral om de veiligheid van de andere kinderen en ouders te waarborgen.
Het vervoersmiddel mag in de gang, bij de kapstokken, neergelegd worden.
Als school zijn we op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze spullen en het risico van
beschadigen of kwijtraken is behoorlijk groot.
Wij willen daarom nadrukkelijk verzoeken om zoveel mogelijk van dit soort spullen thuis te laten om
teleurstellingen te voorkomen.
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Ik val op!
De fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Zien en gezien
worden is voor fietsers van groot belang. Ieder najaar wordt daar aandacht
voor gevraagd in de campagne 'Ik val op'. Op zaterdag 5 november a.s.
start de campagne “Fietsverlichting”. Aan deze campagne werken alle
fietshandelaren mee. Op zaterdag 5 november repareren de fietshandelaren
gratis de fietsverlichting. De materialen dienen wel te worden betaald. In de
week daarop krijgt u bij de fietshandelaren 10% korting op loon en materialen.
De verkeerscommissie, Sybke Reatsch
Thema-avond “Computergebruik en sociale media op school”:
Helaas kon de thema-avond niet door gaan op 4 oktober, daarom
hebben we een nieuwe datum gepland:
dinsdag 15 november.
Dan houdt de oudervereniging haar algemene ledenvergadering.
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 19.30 uur, de koffie en thee staan dan klaar in de gemeenschappelijke
ruimte.
Om 19.45 uur start de algemene ledenvergadering en direct daarna de thema-avond.
We eindigen de avond rond 21.30 uur.
Wij hopen op een grote opkomst, graag vernemen wij of u aanwezig kunt zijn op deze avond.
Indien u zich eerder heeft opgegeven dan verzoeken wij u dit nogmaals te doen.
Zou u zo vriendelijk willen zijn dit aan te willen geven in de uitnodiging die u via Schoudercom heeft
ontvangen?
Graag tot ziens!
Team en Oudervereniging De Vosseschans
Welkom:
In groep 1A, De Krokies, zijn heel wat nieuwe leerlingen gestart de laatste tijd: Denise Kalshoven,
Roos Jansen, Sem Beckers, Lars van Leeuwen, Thom Valentijn, Tygo van Lammeren en Nick
Steenwijk.
Wij wensen alle kinderen een hele prettige en leerzame tijd toe bij ons op De Vosseschans!
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij:
Mike Cai, Bodhi Haig, Thomas van der Zwet, Liwia Kuszaj en Maud van Hameren.
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AGENDA:
Dinsdag 1 november
Woensdag 2 november
Donderdag 3 november
Dinsdag 8 november
Woensdag 9 november
Woensdag 9 november
Zaterdag 12 november
Dinsdag 15 november
Dinsdag 15 november
Maandag 21 november
Vrijdag 2 december
Dinsdag 20 december
Woensdag 21 december
Woensdag 21 december
Vrijdag 23 december

Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken
Schoolschoonmaakavond
Nationaal Schoolontbijt
Vergadering MR
H. Vormsel groep 8, Petrus Pauluskerk 19.00 uur
Algemene Ledenvergadering Oudervereniging en thema-avond
computergebruik
Vergadering GMR
Vergadering Oudervereniging
Sinterklaasfeest
Kerstcrea middag bovenbouw
Kerstviering met buren van de school
Kerstviering alle groepen (avond)
Alle leerlingen en team ’s middags vrij: start Kerstvakantie

FIJN WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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Edukans Schoenmaatjes
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau
Dit najaar doet onze school weer mee met de
actie Schoenmaatjes. Dit is een actie van
Edukans, waarbij kinderen in Nederland een
schoenendoos vullen met schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in landen als Ghana, Irak en
Kenia.
De schoenendoosactie is een mooi middel om
met je kinderen in gesprek te gaan over hoe
goed wij het hier hebben en dat dat elders in de
wereld toch echt wel eens anders is.
Nogmaals benadrukken we graag dat het
natuurlijk vrijwillig is om er aan mee te doen.
Ook hoef je daar niet veel geld aan uit te geven:
iets van je zelf weggeven, dus delen is al erg
mooi!
De bijdrage aan de verzendkosten is ook vrijwillig.
Sommige kinderen vinden het vervelend als hun ouders besluiten niet mee te doen met
de schoenendoosactie omdat zij dan zonder doos op school komen.
Als er dan in de klas erg veel aandacht aan wordt besteed, voelen zij zich niet fijn. We
gaan de schoenendozen dan ook verzamelen in de gemeenschappelijke ruimte en niet
meer in de klas.
Hoe het precies werkt staat in de folder die de kinderen mee naar huis hebben
genomen.
Graag ontvangen wij de gevulde schoenendoos uiterlijk 4 november terug op school.
Op www.vosseschans.nl vindt u meer informatie over deze actie en houden wij het
aantal ingeleverde schoenendozen bij.
Laten we hopen op een gemeenschappelijke ruimte vol met schoenendozen!
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