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ALGEMEEN NIEUWS:
Sinterklaasfeest vrijdag 2 december 2016:
Nog een week en dan is het zover!
Op vrijdag 2 december vieren wij op De Vosseschans het Sinterklaasfeest.
De kinderen worden op die dag om 8:20 uur op school verwacht (de 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!

Serious Request, De Glazen Klas:
Ook dit jaar heeft een flink aantal kinderen aangegeven dat ze graag
weer actie voeren voor Serious Request….en natuurlijk gaan we dat
dan ook doen!
Voorgaande jaren hadden we De Glazen Klas, een lokaal van waaruit
de acties gecoördineerd werden en waar natuurlijk iedereen een
bezoekje kon brengen en muziek aan kon vragen.
Dit jaar is er geen lokaal vrij…..dus maken we zelf een Glazen Klas
in de gemeenschappelijke ruimte.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en gelukkig is er een
aantal ouders en bedrijven die ons hierbij willen
helpen….althans….dat hopen we .
Het thema dit jaar is “ Laat ze niet stikken”, de strijd tegen longontsteking. Voor ons een vervelende
infectieziekte maar goed te genezen, in andere landen missen ze de middelen en sterven en jaarlijks
meer dan 900.000 kinderen aan deze ziekte.
Met verschillende acties proberen we deze dag zoveel mogelijk geld in te zamelen, we hopen
natuurlijk op een grote opkomst en medewerking.
We mogen nu al rekenen op donaties en middelen van sponsoren die ons afgelopen jaren ook
gesteund hebben. De lokale ondernemers hebben hun steun al toegezegd, bedrijven waar ouders
werkzaam zijn willen ook graag hun steentje bijdragen….maar er kan nog veel meer bij!!!
Direct doneren kan natuurlijk ook, ga hiervoor naar: https://kominactie.3fm.nl/actie/de-glazen-klas
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We houden u de komende tijd op de hoogte, voor nu alvast:
Ansichtkaart verkoop:
Dit jaar hebben de kinderen allemaal een prachtig ontwerp gemaakt wat is omgezet tot mooie
(kerst)kaart.
Elk kind krijgt 6 setjes met daarin 6 dubbele kaarten van het ontwerp wat hij of zij heeft gemaakt.
Uiteraard inclusief envelop.
De bedoeling is dat de kinderen deze setjes verkopen.
Elk setje kaarten is 6 euro, waarbij 2 euro gedoneerd wordt aan De Glazen Klas, we hopen natuurlijk
dat we alle setjes gaan verkopen. Setjes kaarten kunnen uiteraard ook bijbesteld worden.
Geef dit door bij de leerkracht van uw kind zodat dit doorgegeven kan worden. Bijbestelde setjes
kaarten zullen wel pas na de kerstvakantie (leuk voor volgend jaar)geleverd worden. U bent niets
verplicht.
Mocht u als ouder meerdere kinderen op school hebben dan mag u zelf een setje kaarten
samenstellen. U heeft bijvoorbeeld 3 kinderen op school.
Dan kunt u 2 kaarten van elk kind bij elkaar tot 1 setje vormen.
Belangrijk is dat we bij hele setjes van 6 kaarten blijven.
U ontvangt na 5 december de setjes en meer informatie m.b.t. de verkoop.
Rommelmarkt:
Wij hadden het idee om samen met groep 7 een rommelmarkt te organiseren voor Serious Request
(De Glazen Klas).
Dus heeft u nog speelgoed, boeken etc. waar uw kinderen niets meer mee doen, dan kunt u dit
inleveren bij één van ons.
Na afloop van de rommelmarkt brengen wij de overgebleven spullen naar de
kringloopwinkel.
Wij hopen op een leuk bedrag voor Serious Request!
Alvast bedankt Sylvana Hoogervorst, Lindepad 16
Patricia van Duijnen, Larikslaan 13
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.
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Mika Isamail Eltayeb, Gijs van der Veldt, Luuk Hijdra en Jasper Zwirs.

Welkom:
In groep 1A, De Krokies, is Alex van der Hoorn deze week gestart.
Wij wensen Alex een hele prettige en leerzame tijd toe bij ons op De Vosseschans!
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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:
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

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

PRETTIG WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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