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ALGEMEEN NIEUWS:
Jaarvergadering Oudervereniging
Dinsdag 15 november is de jaarvergadering van de Oudervereniging geweest. Op deze vergadering
zijn alle ouders van harte welkom. Na de uitleg door de oudervereniging over de activiteiten die
hebben plaatsgevonden in het afgelopen schooljaar en een toelichting op de besteding van de
ouderbijdrage is de avond afgesloten met een presentatie over ICT op De Vosseschans door meester
Ruud waarbij informatie en activiteiten (Kahoot, Plicker) werden afgewisseld.
Vanaf deze plaats wil ik de Oudervereniging even in het zonnetje zetten. Dankzij de inzet en het
enthousiasme van de Oudervereniging is het mogelijk om veel leuke activiteiten binnen de school te
organiseren. Ouders en leerkrachten kunnen blij zijn met deze groep ouders die zich hiervoor
gedurende het schooljaar inzetten. Dank jullie wel.
Voor de Oudervereniging is extra inzet/ondersteuning vanuit de ouders altijd welkom. Tenslotte
hebben we niet voor niets op onze school de denkgewoonte: “Samen kunnen we meer dan alleen”
Maria Uyttewaal,directeur
IKC Samen Scholen Ter Aar
Dinsdag 22 november vindt de tweede sessie over “wereldwijd geloven plaats”. Op donderdag 24
november de tweede sessie over “goed onderwijs voor ieder kind” Een groep ouders en
leerkrachten van de drie scholen borduren voort op hun opbrengsten van de eerste sessie. De
opbrengsten worden meegenomen bij de ontwikkeling van het inhoudelijke traject.
Sinterklaasfeest vrijdag 2 december 2016:
Het is weer bijna zo ver!
Op vrijdag 2 december vieren wij op De Vosseschans het Sinterklaasfeest.
De kinderen worden op die dag om 8:20 uur op school verwacht (e kinderen mogen hun jassen
aanhouden).
Zij zullen om 8:30 uur vertrekken naar de Vlinder, waar het feest gevierd gaat
worden.
Buiten bij De Vlinder zijn de ouders van harte welkom om bij de aankomst van
Sinterklaas en zijn Pieten aanwezig te zijn.
Als de Sint en zijn Pieten aangekomen zijn, dan wordt het feest binnen in De
Vlinder voortgezet.
Hierbij kunnen alleen de hulpouders (die gevraagd zijn) aanwezig zijn.
In De Vlinder mogen de kinderen geen schoenen aan, dit in verband met de
nieuwe vloer.
Wij vragen u daarom uw kinderen op deze dag gemakkelijke schoenen (het liefst
zonder veters) aan te trekken.
Kinderwagens e.d. mogen niet mee naar binnen.
Als u foto’s maakt, denkt u er dan om deze niet op internet te plaatsen?
Rond 9:30 – 9:45 uur gaan wij weer terug naar school.
De Sint en zijn Pieten brengen dan een bezoekje aan alle klassen.
Kinderen hoeven deze dag geen hapje of drankje mee te nemen.
Wij wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest toe!
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Herinnering factuur ouderbijdrage 2016/2017:
Een vriendelijk aan iedereen die de factuur nog niet heeft overmaakt dit alsnog spoedig te doen.
De ouderbijdrage is er voor de verschillende activiteiten op school, denk hierbij onder andere maar
aan de komende decembermaand.
Als betaling uitblijft, wordt het voor de oudervereniging lastig om deze activiteiten te bekostigen en
te organiseren.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Vragen over de factuur, of geen factuur ontvangen? Graag dan even contact opnemen met de
penningmeester van de oudervereniging, Antoinet van der Hoorn tel. 0172-602436.
Kinderkerk:
Op zondag 20 november is er weer kinderkerk. We gaan praten en lezen over Jezus koning. Er moet
een nieuwe koning komen. Welke koning zouden jij kiezen? Wat voor koning wil jij zijn? Daarmee
gaan we aan de slag. Wij hebben er zin in! Graag tot ziens op zondag 20 november om 11,15 uur
tijdens de viering in de Petrus & Pauluskerk in Aarlanderveen !!

Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Floris Jordens, Koen van Lammeren, Nadeche Straathof, Willem van Lith, Lisa Keijzer
en Niki Stienstra.
Welkom:
In groep 1A, De Krokies, zijn deze week gestart: Dieke Wijsman en Lourdes Hoogervorst.
Wij wensen Dieke en Lourdes een hele prettige en leerzame tijd toe bij ons op De Vosseschans!
HERHAALD NIEUWS:
Herhaald verzoek:
Steun onze school met lege cartridges uit uw printer. Met het inzamelen van deze cartridges is veel
geld te verdienen voor onze school, geld dat dan weer wordt aangewend voor het
computeronderwijs op onze school. Maar door het bij ons inleveren van uw lege inkjet- en
lasertoner-cartridges spekt u niet alleen onze schoolkas, maar levert u ook een bijdrage aan het
milieu.
AGENDA:
Maandag 21 november
Vrijdag 2 december
Dinsdag 20 december
Woensdag 21 december
Woensdag 21 december
Vrijdag 23 december
Dinsdag 10 januari
Donderdag 12 januari
Dinsdag 17 januari
Maandag 30 januari
Vrijdag 10 februari
Dinsdag 14 februari
Woensdag 15 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 17 februari
Maandag 20 februari
Dinsdag 21 februari
Woensdag 22 februari
Donderdag 23 februari

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
Vergadering Oudervereniging
Vergadering Medezeggenschapsraad
Vergadering Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Schoolschoonmaakavond
Warme Truiendag
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Portfolio mee naar huis
Vergadering Oudervereniging
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
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