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ALGEMEEN:
Einde van het jaar 2016:
We kunnen terugkijken op een mooi Kerstfeest in onze school. Het vieren van Kerstmis in de kerk
met alle leerlingen, leerkrachten en veel ouders is een mooi en waardevolle start. Samen luisteren
en kijken naar het kerstverhaal en de boodschap van Kerstmis. Samenzijn, samen vieren en
daardoor verbonden zijn met elkaar. Ook het samen delen in de klas met het kerstdiner draagt
hieraan bij.
Het verbonden zijn met elkaar is wat nodig is om er een mooie en vredige wereld van te maken. Het
maakt dat we open staan voor elkaar, niet oordelen maar luisteren en elkaar respecteren. Als we dit
in 2017 ook binnen onze school kunnen realiseren dan dragen wij daar in ieder geval aan.
Mede namens het team van De Vosseschans wens ik u sfeervolle en mooie Kerstdagen en een
Gelukkig, Gezond en prachtig bruisend 2017.
Als we nu eens zouden proberen
Om met kleine dingen gelukkig te zijn
Met winterlicht dat rust over de velden spreidt
Met dromen die je wakker houden
Met de zaligste herinneringen
Met de begeestering de je gedachten vleugels geeft
Met een verhaal van kinderen
Met de wind en de regen om het huis
Terwijl je bij het vuur kan schuilen.
Met de wijn die voor dit ogenblik
Bewaard werd
Met feestelijke uren
Met klanken van de muziek
Met vriendschap die al jaren meegaat
Met zorgen die verdwijnen
Met armen waarin je je altijd geborgen voelt
Met woorden die de snaren van je hart beroeren
Met een hemel vol sterren en iemand naast je om daar zwijgend naar te kijken.
Met iedere belofte van een nieuwe morgen.
Als we het eens zouden proberen.
Maria Uyttewaal, directeur
Kerstfeest 2016
Afgelopen woensdag stond De Vosseschans de hele dag in het teken van het Kerstfeest.
’s –Morgens ontvingen onze leerlingen de buren van de school in een sfeervolle gemeenschappelijke
ruimte voor een gezellige ochtend met koffie, lekkers, optredens en een bingo. Een grote groep
kinderen heeft aan deze geslaagde ochtend meegewerkt. Goed gedaan allemaal! De mooie gedachte
dat jongeren voor de ouderen in hun omgeving zorgen, werd zo in praktijk gebracht.
Woensdagmiddag begon het Kerstfeest voor de kinderen zelf met en prachtige viering in de kerk in
Aarlanderveen. Wat hebben de kinderen ook hier hun best gedaan om er zo iets moois van te
maken, samen met pastor Bosma en het koor. We konden zo echt met de hele Vosseschans bij
elkaar het Kerstfeest vieren: een bijzonder moment in het schooljaar!
Terug op school konden de kinderen genieten van een heerlijk kerstdiner in hun eigen klas , terwijl
ouders buiten op het plein de mogelijkheid hadden om gezellig wat warms te eten met elkaar.
We kunnen terugkijken op een bijzondere en geslaagde dag . Wat fijn dat zoveel mensen achter de
schermen zich zo enthousiast hebben ingezet om dit allemaal mogelijk te maken.
De Kerstcommissie
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Serious Request, De Glazen Klas:
Meer dan succesvol kunnen we deze versie van De Glazen
Klas wel noemen.
Een perfecte locatie, heel veel bezoekers, heel enthousiaste
hulpouders, leerkrachten, 6 topdj’s en kinderen wat zorgden
voor een prachtig feest.
Vooraf is er erg veel werk verzet en hebben we veel steun
gehad van lokale ondernemers die sponsorden.
We hebben genoten van wat de kinderen allemaal bedacht
hadden, de optredens en de gedrevenheid bij het verkopen.
Het optreden van onze mystery guest, Marco de Hollander,
om 15 uur gaf aan dat we het streefbedrag bereikt hadden.
Sterker nog…we zijn er ruim overheen gegaan.
Mede dankzij Aeresteijn, waar de groepen 7 en 8 acties hebben gevoerd en De Willibrord/Miland
school uit Bodegraven waar de hele dag gelakt is!!!
Speciale dank aan die kinderen en collega’s.
De opbrengst van de kaartenactie is nog niet helemaal bekend omdat nog niet alles in ingeleverd.
We verwachten echter dat de totaalopbrengst minimaal € 4.500,00 zal worden, dat is een
megarecord!!!
Luuk en Mila zijn met hun ouders naar Breda en zullen een symbolische cheque overhandigen aan
Het Glazen Huis.
Dank aan iedereen die heeft gezorgd dat het een topdag was en dat we met elkaar zoveel moois
bereikt hebben.
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Lieke Pieterse, Sven van Lammeren, Sven Putker, Damian van Vliet, Olle van Zoest,
Kian van der Meche, YousefAl Baroudi, Brian Blom, Jaimy Blom, Bart Van Duijnen,
Meike Bader, Owen Bomas, Nikki Westerwaal , Evi Heemskerk, Lucas Persoons,
Jasmijn Zwirs.
AGENDA:
Dinsdag 20 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
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

HELE FIJNE, GEZELLIGE KERSTDAGEN
EN EEN FANTASTISCH 2017 GEWENST
TEAM DE VOSSESCHANS
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Kerstvakantie activiteiten:
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.
Oliebollenfeest bij De Vosseburch
Om het nieuwe jaar alvast in te luiden is iedereen welkom op vrijdag 30 december van
14.00 – 16.00 uur bij manege De Vosseburch in Langeraar. Kinderen kunnen pony rijden of
een ritje maken met paard en wagen. Er zijn oliebollen en om warm te blijven warme
chocolademelk. De manege is te vinden aan de Langeraarseweg 160. Heeft uw kind
belangstelling voor het paardrijden? Maak dan gebruik van onze speciale ACTIE! Bij
aanmelding op 30 december voor vijf starterslessen geldt een prijs van € 50.00! En als u
toch aanwezig bent, neem gerust vrijblijvend een kijkje in onze Ruitershop waar alle
vereiste benodigdheden voor het paardrijden verkrijgbaar zijn. Ook zeker de moeite waard
is een bezoekje aan onze Kaaswinkel waar een ruim assortiment kaas verkrijgbaar is.
Iedereen is van harte welkom!
Kerstvakantiedagen op De Vosseburch in Langeraar
Op maandag 2 en dinsdag 3 januari zijn er weer vakantie-activiteiten op de manege. Ben
je tussen de 5 en 12 jaar en houd je van pony’s? Kom dan naar De Vosseburch! Tijdens
deze Vakantiedag van 10.00-15.00 uur, kan je pony poetsen, ponyrijden, knutselen, een
vragentocht door de stallen en nog veel meer. De kinderen krijgen gedurende de dag eten
en drinken. Er wordt rekening gehouden met het verschil in leeftijd en ervaring. Op
dezelfde dagen de activiteit Dagpony, van 09.30-15.30 uur, dan kunnen kinderen vanaf 8
jaar, die minimaal in groep A rijden, onder begeleiding pony verzorgen en berijden.
Op donderdag 5 januari vanaf 09.30 uur kunnen kinderen en volwassenen leren opzadelen,
vlechten enz. Reserveren via manege@vosseburch.com. Meer info op
www.vosseburch.com.
Van harte welkom op één van onze activiteiten bij Manege De Vosseburch, Langeraarseweg
160 in Langeraar.
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