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ALGEMEEN:
Vele handen maken licht werk!!!!
Half negen, woensdagmorgen 7 december.
In alle lokalen is een heerlijk rustige sfeer. De kinderen spelen of zijn aan het vrij lezen maar in de
gemeenschappelijke ruimte en de gang is veel bedrijvigheid.
Een groep ouders maakt fruit schoon. Iedere week wordt er voor drie dagen fruit geleverd aan onze
school. (Wij doen mee aan het gesubsidieerde EU-schoolfruitproject). Dan is het fijn dat er steeds
weer ouders zijn die “even” het fruit schoonmaken, schillen en in grote schalen naar de klas brengen
zodat de kinderen optimaal kunnen genieten van dit verse fruit. Daarnaast is er een groep ouders
bezig met het in elkaar zetten van de kunstkerstbomen. In ieder lokaal, bibliotheek en
gemeenschappelijke ruimte komt een kerstboom te staan. En in de gang worden de “”houten
kerstbomen” voor buiten gemaakt. Want om er een gezellige en sfeervolle tijd van te maken zijn de
kerstbomen, versieringen en lichtjes belangrijk.
Het is fijn om zo door de school te lopen en te zien dat wij met elkaar ervoor zorgen dat De
Vosseschans zo’n fijne plek is en blijft voor ieder kind. Laten we de komende twee weken extra
genieten met elkaar van deze sfeervolle dagen rond Kerstmis.
Maria Uyttewaal, directeur

Kerstkaartenactie voor Serious Request:
Donderdag 8 december heeft ieder kind hun setjes zelfgemaakte kerstkaarten mee naar huis
gekregen.
De (kerst)kaarten zien er prachtig uit en zijn unieke persoonlijke kunstwerken!










De dubbele kaarten zijn voorzien van envelop en de naam van het kind en worden per setje
van 6 kaarten verkocht.
Ieder setje kaarten van 6 dubbele kaarten kost € 6,00 waarbij € 2,00 gedoneerd wordt aan
De Glazen Klas, Serious Request.
Ieder kind krijgt 6 setjes mee naar huis met een brief waarin de uitleg van de actie vermeld
staat.
Voor ieder verkocht setje levert het kind het geld in bij de leerkracht (alle setjes verkocht = €
36,00).
Setjes die niet verkocht zijn moeten weer ingeleverd worden bij de leerkracht.
Als het kind 5 of meer setjes verkocht heeft ontvangt het een poster van het eigen ontwerp!
Nabestellen kan ook, graag doorgeven bij de leerkracht (de kaarten worden echter pas in
2017 geleverd en betaling moet vooraf).
De verkoopactie duurt in principe tot de dag voor De Glazen Klas, 21 december.
We willen namelijk op die dag, 22 december, de opbrengst bekend maken.
Promoot de actie zodat we een zo groot mogelijke opbrengst behalen!

Wij hopen dat iedereen enthousiast meewerkt aan deze actie, alvast hartelijk dank hiervoor!
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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
We houden u de komende tijd op de hoogte, voor nu alvast:
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
Kerstkoor:
Wie van de kinderen heeft zin om op Kerstavond om 19.00 uur te zingen tijdens de kerstviering in
de kerk?
We oefenen vooraf 3x op vrijdagmiddag om 15.30 uur in De Vosseschans, de eerste keer is op 9
december.
Lijkt het je leuk, geef je dan op bij Jolanda den Brave: denbrave@live.nl
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Lotte Brouwer, Rosanna Roest, Lise Heemskerk, Tim Bentvelzen, Ize Rijnsburger en
Luuk Sneeuw.
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AGENDA:
Dinsdag 20 december
Woensdag 21 december
Woensdag 21 december
Donderdag 22 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 16 februari
Vrijdag 17 februari
Maandag 20 februari
Dinsdag 21 februari
Woensdag 22 februari
Donderdag 23 februari

Kerstcrea middag bovenbouw
Kerstviering met buren van de school
Kerstviering alle groepen (avond)
De Glazen Klas voor Serious Request
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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Kerstprogramma 2016
We vieren dit jaar het Kerstfeest op woensdag 21 december.
Het kerstfeest begint om 16.15 uur en duurt tot 19.00uur.
Vanaf 16.15 uur kunt u de kinderen in de kerk in Aarlanderveen brengen. Wilt u uw kind
thuis naar toilet laten gaan voordat u weggaat? Wij verzoeken u zoveel mogelijk op de fiets
naar de kerk te komen of te carpoolen. In verband met de veiligheid van de kinderen
vragen wij u om via de Oostkanaalweg en de Provinciale Weg (naar Nieuwkoop)
Aarlanderveen binnen te rijden. U wordt bij Studio Oosterman opgewacht door
verkeersregelaars deze wijzen u de weg naar de parkeerplaatsen. Inwoners van Korteraar
kunnen via Korteraar, Aarlanderveen inrijden en worden bij de kerk opgewacht door een
verkeersregelaar. Het verkeer tussen de kerk en studio Oosterman proberen wij zoveel
mogelijk te beperken ivm de veiligheid van de kinderen. Bij de klas komen rijlijsten te
hangen, zodat u kunt zien welke ouder er nog plek in de auto heeft, zodat u kunt carpoolen
met elkaar.
De kinderen mogen in de voor hen gereserveerde banken bij de groep plaatsnemen en voor
de ouders zijn er achterin de kerk banken gereserveerd. De viering begint om 16.30 uur.
Pastor Bosma gaat deze viering voor, welke zal staan in het teken van Samen Vieren. We
hebben dit jaar extra aandacht besteed aan het geluid, zodat iedereen in de kerk goed kan
verstaan wat er op het altaar gezegd wordt. Daarom vragen wij u vanaf het moment dat de
viering begint en het koor gaat zingen, vol aandacht te zijn voor alles wat er op het altaar
gebeurt. Als alle kinderen en ouders echt luisteren, wordt het een geweldige viering!
Na de viering mogen de kinderen weer naar school gebracht worden. Wij willen u verzoeken
om zowel in de kerk als bij de parkeerplaatsen de aanwijzingen van de kerstcommissieleden
op te volgen zodat de veiligheid van de kinderen niet in gevaar komt.
Als u in de buurt van school woont, breng dan eerst de auto thuis en breng vervolgens de
kinderen lopend of op de fiets naar school. Woont u wat verder weg, probeer de auto dan
zoveel mogelijk op het Vosholplein te parkeren en breng ook dan de kinderen lopend naar
school. Kinderen uit de onderbouw mogen door de ouders/verzorgers naar de klas worden
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gebracht, waarna het de bedoeling is dat u het gebouw weer verlaat, zodat met de
kerstviering begonnen kan worden. De bovenbouwleerlingen mogen zelf naar hun klassen
toegaan. Alle kinderen gebruiken de ingangen van het grote schoolplein.
U als ouder nodigen wij uit voor warme chocomel en glühwein op het bovenbouwplein. Tegen
een kleine vergoeding kunt u daar ook iets warms nuttigen. Om de kerstviering van de
kleuters niet te verstoren, houden wij het gedeelte bij de ramen van dit lokaal zo veel
mogelijk afgeschermd.
De kerstmaaltijd staat weer in het teken van Samen Delen. Het is de bedoeling dat ieder
kind iets kleins meeneemt voor de maaltijd. In de onderbouw hangen intekenlijsten, in de
bovenbouw worden afspraken met de kinderen gemaakt. Mocht er op de intekenlijst alleen
nog iets staan dat u niet kunt maken (omdat u bv geen tijd hebt om het warm te maken na
de kerk) overleg dan even met de leerkracht. Wilt u alstublieft de hoeveelheid in de
gaten, want delen is alleen leuk als ook echt alles opgaat.

Alle kinderen nemen woensdagmorgen een bord, beker en bestek (voorzien van naam) mee
naar school. De koude gerechten kunt u om 12.00 uur in het lokaal brengen. Warme
gerechten kunt u tussen 17.45 en 18.00 uur brengen.
De kinderen mogen om 19.00 uur weer worden opgehaald van uit hun lokaal.
Wij wensen iedereen een mooi kerstfeest.
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Buurtsportcoach - Volgende week – SKEELEREN!
Volgende week gaan we van maandag tot en met donderdag elke dag skeeleren.
Tijdens deze lessen zullen de beginselen van skeeleren worden bijgebracht, maar
ook wordt bij de ervaren kinderen gekeken naar de techniek. We sluiten af op
donderdag met een leuke tocht!
Maandag, dinsdag en donderdag is het om 16.00 uur. Woensdag kiezen we ervoor
om 14.00 uur te beginnen i.v.m. sporten later op de middag. Verzamelplek is het
peuter schoolplein van de Vosseschans.
Deelname kan alleen met gebruik van eigen skeelers en beschermingsmateriaal.
Het beschermingsmateriaal bevat bescherming voor knieën, ellebogen, polsen en
hoofd.
Deelname is gratis en iedereen kan meedoen na inschrijving via email naar
sport@kcdeboomhut.nl. In de email graag vermelding van naam, school en leeftijd.
Buurtsportcoach - Sportmiddag 23 december
Vrijdagmiddag 23 december hebben alle kinderen in Ter Aar vrij van school. Deze
middag willen we van 13:00 tot 15:00 in de Vlinder een leuke sportmiddag
aanbieden voor de kinderen. Allerlei beweegmogelijkheden voor elk niveau tussen
de 6 en 12 jaar. De zaal staat vol met verschillende spellen en de kinderen kunnen
zelf kiezen welke spellen zij doen.
Deelname is gratis en iedereen kan meedoen na inschrijving via email naar
sport@kcdeboomhut.nl. In de email graag vermelding van naam, school en leeftijd.
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