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DIRECTIE:
Personele veranderingen:
Na de voorjaarsvakantie wordt in de instroomgroep De Krokies gestart met een extra leerkracht op
de groep. Deze groep laat een niet voorziene groei zien waardoor de inzet van een extra leerkracht
nodig is om ons te kunnen blijven focussen op het welbevinden van het kind en het bieden van
kwalitatief goed onderwijs. Juffrouw Tineke Visser, juffrouw Loes den Hertog en juffrouw Inge van
Dongen worden de vaste leerkrachten van deze groep. Juffrouw Miranda Vierbergen werkt eenmaal
in de twee weken op woensdag in deze groep. Daarnaast is er nog de ondersteuning van de
onderwijsassistenten juffrouw Wilma Ouwerkerk en meester Sybke Reatsch.
Deze verandering betekent dat juffrouw Tineke niet meer op vrijdag in groep 6 werkt. Haar taak
wordt overgenomen door juffrouw Brigitta Hoogervorst. Zij gaat vanaf 6 maart iedere maandag
werken in groep 6. Juffrouw Willemieke werkt dan van dinsdag tot en met vrijdag.
Maria Uyttewaal, directeur
ALGEMEEN NIEUWS:
Pilot Snappet:
Direct na de voorjaarsvakantie starten wij in groep 5A een pilot met
Snappet.
Doel van deze pilot is om te ontdekken of dit hulpmiddel past bij het
onderwijs dat wij nu en in de toekomst willen geven aan onze leerlingen.
Deze pilot past perfect bij de denkgewoonte voor de komende periode:
“Ik ga iets uitproberen”
Snappet is een manier van werken waarop kinderen digitaal leerstof verwerken op een eigen tablet
zodat de leerstof nog beter bij hun niveau aan te passen is.
Als school passen we de leerstof al zoveel mogelijk aan bij het niveau van het kind, Snappet is een
handig hulpmiddel dat ons hierbij ondersteunt.
De rol van de leerkracht is hierbij nog steeds leidend en essentieel, hij of zij bepaald de inhoud van
de les, geeft instructies en anticipeert op de ontwikkeling van ieder kind.
Snappet geeft, dankzij de digitale verwerking, heel direct feedback aan de leerkracht. De leerkracht
kan tijdens de les al inspelen op de resultaten van dat wat de kinderen aan het maken zijn. Het
programma signaleert als er problemen ontstaan, maar ook als het kind de doelen al behaald heeft.
Het programma werkt ook adaptief, dit wil zeggen dat het de ontwikkeling van het kind volgt en
waar nodig de leerlijn naar boven bijstelt of voor de nodige herhaling zorgt.
Op deze manier komen we nog beter tegemoet aan de behoefte van het kind…kun je meer dan krijg
je meer, wordt het moeilijk dan helpen we je!
We willen benadrukken dat Snappet een hulpmiddel is en geen doel op zich.
We geven geen tabletonderwijs, maar goed onderwijs met gebruik van een tablet.
Groep 5A gaat op deze manier werken, juf Paula heeft aangegeven deze uitdaging graag aan te
gaan. Samen met meester Ruud heeft zij zich goed voorbereid zodat de kinderen maandag direct
van start kunnen.
We werken voorlopig alleen op rekengebied op deze manier, mogelijk dat we in de toekomst ook bij
andere vakgebieden Snappet in gaan zetten.
We houden u ook op de hoogte van onze ervaringen.
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Carnaval:
Het carnavalsgevoel zat er al vroeg in dit jaar…
Even over half negen liepen de eerste groepen al in polonaise over
het schoolplein en vervolgens door de hele school. Ik geloof zelfs
dat er enkele ouders aansloten…
Mede dankzij de goede voorbereidingen van de carnavalscommissie
is het een geweldig feest waar gedanst, gezongen en gespeeld
wordt.
De carnavalscommissie
Bespreken hulpplannen:
Op donderdag 9 maart is er bespreking van de hulpplannen door leerlingen met hun ouders.
Vanaf 15.30 uur in het lokaal van uw kind.
Oudervereniging
Dit schooljaar zijn er al een paar leuke activiteiten geweest en er komen nog een aantal leuke
activiteiten aan. Denk hierbij o.a. aan de festiviteiten rondom sint en kerst, maar ook de
schoolreisjes, Koningsspelen en carnaval. De oudervereniging speelt een belangrijke rol bij het
organiseren hiervan.
Aan het einde van dit schooljaar is er weer ruimte voor een aantal nieuwe leden bij de
oudervereniging. Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden en tijd hebben om activiteiten te
organiseren. De oudervereniging heeft ongeveer 8 vergaderingen (’s avonds) per jaar en daarnaast
organiseert elk lid nog 3 of 4 activiteiten per jaar. Dit doe je niet alleen, maar altijd met andere ovleden en leerkrachten.
Heb je interesse om de oudervereniging te komen versterken, neem gerust contact op met de
voorzitter (Paula Könst) of secretaris (Esther van der Salm) voor meer informatie (via bijv.
Schoudercom).
De Oudervereniging
Voorleeswedstrijd:
Afgelopen zaterdag 18 februari mocht Sam van Eijk onze school
vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd in De Kaleidoscoop.
Hij moest het opnemen tegen 9 andere jongens en meisjes die kampioen
waren geworden van hun school. Alle scholen uit de omringende dorpen
waren vertegenwoordigd. De zaal zat vol supporters van de
voorleeskampioenen: ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s,
klasgenoten en leerkrachten. Marion Verbeek presenteerde de wedstrijd. Zij heette ons allemaal van
harte welkom en na het voorstellen van de jury stond zij nog even stil bij het overlijden van Dick
Bruna door een verhaal van Nijntje voor te lezen. En toen begon de wedstrijd. Wat was het niveau
van het voorlezen hoog! De tijd vloog voorbij. Onze Sam had het uitstekend gedaan en we waren
dan ook vol spanning toen de jury de einduitslag bekend maakte. Helaas viel Sam niet in de prijzen,
maar hij heeft onze school uitstekend vertegenwoordigd en we zijn ontzettend trots op hem! Sam,
je bent voor ons de voorleeskampioen van De Vosseschans 2017!
Juf Marina
Programmeren:
Programmeren op de basisschool….ieder kind kan het!
Het leren programmeren zal in de toekomst mogelijk een vast onderdeel worden van ons onderwijs,
wij zijn hier al op verschillende gebieden mee bezig.
Programmeren begint “unplugged”, dit wil zeggen dat kinderen leren om logisch te denken en iets
stap voor stap leren uitvoeren, zonder gebruik van een apparaat. Samenwerking en vooruitdenken
is hierbij van groot belang.
Volgende stappen zijn het programmeren op een tablet of pc en ook het
programmeren van apparaten.
Afgelopen week hebben we de Blue Bot mogen lenen van De Fontein, een
klein robotje (volgens sommige kinderen een lief kevertje) dat je kan
programmeren. Op de website is te zien hoe de kinderen hier mee bezig
zijn geweest.
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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, is Luca van der Meché gestart. Wij wensen Luca een hele prettige en
leerzame tijd toe bij ons op De Vosseschans!
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Lars Kalshoven, Lindsay van den Berg, Merel van Duijnen, Guus Zeestraten, Sophie
Oudshoorn, Emma Hartveld, Mike Keijzer, Tom Voorn, Nathan van der Burg en Jun
Martens.

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 maart
Maandag 20 maart
Dinsdag 21 maart
Woensdag 22 maart
Vrijdag 24 maart
Donderdag 30 maart
Vrijdag 7 april
Woensdag 12 april
Donderdag 13 april
Vrijdag 14 april
Maandag 17 april
Dinsdag 18 april
Woensdag 19 april
Donderdag 20 april
Vrijdag 21 april

MR vergadering
GMR vergadering
Informatie avond ouders toekomstige leerlingen
Informatie ochtend ouders toekomstige leerlingen met rondleiding
Nationale Pannenkoekdag: voor opa’s en oma’s via inschrijving
Oudervereniging vergadering
Vrijwilligers-bedank-ochtend
Schoolschoonmaakavond
Paasviering alle groepen: continurooster 08.30-14.00 uur
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Cito eindtoets groep 8
Cito eindtoets groep 8
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen (BB continurooster tot 14.00 uur)

FIJNE VOORJAARSVAKANTIE
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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