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ALGEMEEN NIEUWS:
Carnaval:
Het carnavalsfeest zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 24 februari. De kinderen mogen zelf
weten hoe ze verkleed komen. Willen zij dit niet, dan kunt u de verkleedkleding mee naar school
geven. Wij vragen u om gevechtsmaterialen, zoals zwaarden, pistolen etc. thuis te laten.
De ochtend begint met een modeshow in de klas. U bent van harte welkom om even te komen
kijken bij uw kind/kinderen.
De foto die u maakt graag alleen voor eigen gebruik en niet voor sociale media.
Het feest van zowel de onder- als de bovenbouw is in de ochtend! De kinderen hoeven deze ochtend
geen hapje of drankje mee te nemen!
Iedereen een fijn carnavalsfeest toegewenst.
De carnavalscommissie
Vormselwerkgroep Aarlanderveen is op zoek naar versterking:
Ieder jaar is het voor de kinderen van groep 8 mogelijk om het sacrament van het Heilig Vormsel te
ontvangen. Wij, de vormselwerkgroep, begeleiden de kinderen in hun voorbereiding hierop. Wij zijn
op zoek naar enthousiaste mensen die onze werkgroep willen versterken. Misschien heb je zelf
interesse of ken je iemand die hierin geïnteresseerd is? We horen het graag! Grootouders zijn
natuurlijk ook van harte welkom.
Heb je interesse of wil je hier wat meer over weten? Stuur dan een mailtje naar:
petrusenpaulus@live.nl . Ook kun je natuurlijk één van de leden om informatie vragen. Alvast
bedankt!
Sandy Beckers, Sandra Hartveld en Joke van der Burg
Welkom:
In groep 1A, De Krokies, zijn Anna Clemens en Joep Koeleman gestart. Wij wensen Anna en Joep
een hele prettige en leerzame tijd toe bij ons op De Vosseschans!
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Stein Bocxe, Britt van Hameren, Dygo van Driel, Noud Glasbergen, Tim Keijzer,
Nick Steenwijk en Jelte Albers.
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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:
Dinsdag 14 februari
Woensdag 15 februari
Donderdag 16 februari
Vrijdag 17 februari
Maandag 20 februari
Dinsdag 21 februari
Woensdag 22 februari
Donderdag 23 februari
Vrijdag 24 februari
Vrijdag 24 februari

Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Portfolio mee naar huis
Vergadering Oudervereniging
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Carnaval OB en BB
’s middags alle leerlingen vrij: start Voorjaarsvakantie

PRETTIG WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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Bag2School
Thuis de kledingkast opruimen en tegelijkertijd De Vosseschans steunen?
Dat kan!
Lever vanaf dinsdag 7 maart oude kleding, schoenen, knuffels, gordijnen en andere textielwaren in bij
de grote container die op het grasveld naast de hoofdingang staat.
We verdienen € 0,30 per kilo en dat geld willen we gebruiken om het onderbouwplein op te leuken met
nieuwe straatbeschilderingen en om spelmateriaal aan te schaffen voor het buitenspelen.
Ieder kind krijgt een zak mee naar huis waar de kleding e.d. in gedaan kan worden, andere zakken (mits
gesloten) zijn ook welkom!
Iedere dag tussen 8.15 en 8.45 uur is de container geopend om uw spullen aan te nemen.
We zijn nog op zoek naar ouders die tijd vrij willen maken om een half uurtje bij de container te staan.
U kunt zich opgeven via info@vosseschans.nl of via Schoudercom!
(op andere tijden kunt u de zakken inleveren bij Sybke, Willem of meester Ruud).
De actie loopt tot donderdag 16 maart.

Kijk voor meer info op www.bag2school.nl
Wat mag wél ingezameld worden?









Goede kwaliteit tweedehands kleding
Lakens
Dekens
Gordijnen
Knuffelbeesten
Schoenen (per paar)
Riemen/ceintuurs
Handtassen

Wat mag niet ingezameld worden?










Vuile of natte kleding
Enkele schoenen
Afgeknipt materiaal
Matten
Tapijten (ook geen vliegende)
Kussens
Dekbedden
Snuisterijen
Bedrijfskleding



Industriële gordijnen / industrieel beddengoed
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Onderwerp: Een musical met jou in de hoofdrol!
Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou ook zo leuk een keer te schitteren in een musical? Nou, dat kan! Op
zaterdag 30 september 2017 verzorgt Theatergroep De Vliegende Speeldoos een heel bijzonder, leuk en flitsend
programma, waarbij we in maar liefst één dag een musical gaan instuderen. De musical heet Esther en gaat over
een gewoon meisje dat koningin wordt. En die als enige nog haar volk van de ondergang kan redden. De vraag is:
durft ze dat te doen, met gevaar voor eigen leven? Jij kunt meespelen in deze musical. Het is een onvergetelijke
ervaring!
De musical wordt in één dag met jullie ingestudeerd, onder begeleiding van echte acteurs, zangers en dansers. Aan
het eind van de dag spelen jullie samen met hen een fantastisch en stralend optreden. Uiteraard voor echt publiek.
Want voor de voorstelling aan het eind van de dag zijn natuurlijk al jullie ouders, verzorgers, broertjes en zusjes,
opa’s en oma’s, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom om te komen kijken naar deze
musical.
De dag begint om 13.00 uur voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Kinderen van groep 1 en 2 worden om 15.00 uur
verwacht. Zit je nu al in groep 8, dan mag je je nog gewoon aanmelden om mee te doen met de musical. De
voorstelling van de musical begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Het vindt allemaal plaats in de
H. Adrianuskerk (Langeraarseweg 90 in Langeraar).
Wil je meedoen met deze bijzondere musical en deze leuke dag, die je nooit meer zult vergeten? Vul dan
onderstaand strookje in en lever dit snel aan bij Jolanda den Brave (Essenlaan 47, Ter Aar). Of via e-mail
naar denbrave@live.nl. Te zijner tijd ontvang je nadere informatie over deze dag. Er kunnen maximaal 120
kinderen meedoen, dus reageer snel. Want anders is het vol.

Antwoordkaart musical Esther met De Vliegende Speeldoos, op zaterdag 30 september
Ja, natuurlijk wil ik deze dag niet missen en ik doe mee!
Naam:
Leeftijd:
Basisschool groep:
Telefoonnummer:
E-mail:
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Jeugdtoernooi gemeente Nieuwkoop
De zeven voetbalverenigingen uit de gemeente Nieuwkoop organiseren in het Paasweekend van 2017 een gemeentebreed jeugdvoetbaltoernooi. Niet alleen meten ze de onderlinge krachten, ook vieren ze het 10-jarig bestaan van de
gemeente Nieuwkoop.
De toernooi-coördinatoren en een aantal bestuursleden van de zeven voetbalverenigingen uit de gemeente Nieuwkoop
zijn begin van het seizoen ‘16-’17 bij elkaar gekomen om de mogelijkheden van een onderling jeugdtoernooi te
onderzoeken. De reacties waren unaniem positief. Daarop werd besloten om alle jeugdteams, van de A tot en met de F,
inclusief de meisjesteams, van alle voetbalclubs uit de gemeente Nieuwkoop onderling tegen elkaar te laten voetballen.
Alle zeven voetbalclubs (Altior, Nicolaas Boys, NSV’46, SV Nieuwkoop, SV Zevenhoven, TAVV en VV Sportief) doen hier
aan mee. Op zes van de zeven locaties wordt gevoetbald.
Het evenement vindt plaats in het Paasweekend van 15-17 april 2017.
Zes van de zeven verenigingen organiseren een toernooi voor minstens één leeftijdscategorie.
De verdeling van de leeftijdsgroepen is als volgt:
* NSV’46 – JO19
* Nicolaas Boys – JO17
* TAVV – JO15
* Altior – JO13
* SV Nieuwkoop – JO11, JO9
* SV Zevenhoven – MO13 t/m MO19
Op zaterdag 15 april wordt er bij NSV’46, Nicolaas Boys, TAVV, SV Nieuwkoop en SV Zevenhoven gevoetbald om de
prijzen. Op maandag 17 april wordt, als laatste, bij Altior het JO13 toernooi gespeeld. De winnaar van iedere afzonderlijke
jeugdcategorie is dan bekend. Na afloop van het toernooi bij Altior wordt ook de overall clubwinnaar van het
‘Jeugdtoernooi gemeente Nieuwkoop’ bekend gemaakt.
De prijsuitreiking van de overall clubwinnaar vindt plaats bij Altior in Langeraar, op tweede Paasdag, maandag 17 april.
Wethouder Guus Elkhuizen zal de prijsuitreiking voor zijn rekening nemen.
De aanvangstijden van de toernooien op 15 en 17 april en het tijdstip van de overall prijsuitreiking op 17 april worden later
bekend gemaakt.

De Vosseschans
Vierambachtsstraat 31 2461 BA Ter Aar
0172-602939
www.vosseschans.nl
Algemeen: info@vosseschans.nl
Directie: m.uyttewaal@vosseschans.nl

De Vosseschans
Vierambachtsstraat 31 2461 BA Ter Aar
0172-602939
www.vosseschans.nl
Algemeen: info@vosseschans.nl
Directie: m.uyttewaal@vosseschans.nl

