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ALGEMEEN NIEUWS:
Schoolontbijt/voorleesontbijt:
Woensdagmorgen 9 november. De leerlingen en leerkrachten lopen rond in
pyjama en/of ochtendjas want het is de dag van het Nationaal
Schoolontbijt. De Oudervereniging organiseert deze activiteit van begin tot
eind.
Na het ontbijt komt er in iedere groep een buitenstaander voorlezen. Deze
keer wordt er voorgelezen door een stewardess, een brandweerman, de
pastoor, de burgemeester, een journaliste, de badmeester, een medewerker
van Natuurmonumenten, twee politiemannen, een muziekdocent, een
bakker en een medewerkster van de dierenwinkel. De leerlingen hebben genoten van het voorlezen.
Naast het belang van een goed ontbijt, voordat je naar school gaat, staat ook het lezen centraal
tijdens deze activiteit. Het blijft belangrijk om te benadrukken dat het voorlezen en lezen een
belangrijke bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele - en leerontwikkeling van ieder kind. Wij
hopen dat u als ouder het voorlezen dagelijks een vaste plek geeft en dat u het lezen blijft
stimuleren bij uw kind. Zo wordt uw kind, onze leerling zowel thuis als op school ondersteund in zijn
ontwikkeling.
Touchscreens:
Afgelopen week zijn in 9 lokalen de digiborden vervangen door touchscreens. Deze touchscreens zijn
laagdrempelig in gebruik, hebben een helder en rustgevend beeld en bieden een vernieuwende en
brede ondersteuning bij het onderwijsaanbod aan uw kind met programma’s en oefeningen. In de
kleutergroepen zijn geen touchscreens geplaatst daar blijven de digiborden nog in gebruik. Wel is er
voor iedere kleuter groep een zgn. touch pc aangeschaft. Kinderen kunnen met elkaar op deze touch
pc werken maar ook de leerkracht kan hiervan tijdens het werken in kleine groepjes gebruik maken.
De leerlingen kunnen dan actief meedoen aan de opdrachten en oefeningen.
Het aanschaffen van deze touchscreens en het gebruik daarvan vraagt ook om scholing van de
leerkrachten. Op woensdagmiddag 23 november gaan wij als team ons bekwamen in het gebruik
van de touchscreens en het gebruik van programma’s en mogelijkheden. Dit om ons
onderwijsaanbod nog beter af te stemmen op de behoeften van onze leerlingen. De inzet van de
touchscreens moet mede bijdragen aan een nog beter aanbod /ondersteuning van ons onderwijs.
Algemene Ledenvergadering Oudervereniging
Bij deze mededelingen (los als bijlage in de mail) ontvangt u de stukken voor de Algemene
Ledenvergadering van de Oudervereniging op dinsdag 15 november a.s. De ouderbijdrage wordt dit
jaar niet verhoogd. U bent van harte welkom op onze Algemene Ledenvergadering, wij verzoeken u
zich wel van te voren aan te melden. Dit kan via de uitnodiging die u reeds via schoudercom heeft
ontvangen voor de thema-avond “Computergebruik en sociale media op school”, die aansluitend op
de Algemene Ledenvergadering plaats zal vinden. Maar u kunt zich ook aanmelden via de mailbox
van de oudervereniging op schoudercom of rechtstreeks via mail (oudervereniging@vosseschans.nl).
Vormselviering
Een aantal leerlingen van groep 8 is al een paar maanden bezig met de voorbereidingen op hun
Heilig Vormsel. Op zaterdag 12 november zullen zij het Heilig Vormsel ontvangen van bisschop Van
den Hende. Het koor Lord’s Voice zal deze viering extra feestelijk maken. U bent allen van harte
uitgenodigd om deze viering bij te wonen. De viering begint om 19.00 uur in de H.H. Petrus en
Pauluskerk te Aarlanderveen.
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HERHAALD NIEUWS:
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
Hiep hiep hoera:
Deze week feliciteren wij:
Franka Kroon, Nomi van Eijk, Mienke Lek en Lizzie van der Vlugt.

AGENDA:
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

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

PRETTIG WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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