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ALGEMEEN NIEUWS:
Bag2School:
De inzamelingsactie is een groot succes geworden, we hebben 1385 kilo opgehaald
en daarmee een bedrag van € 415,50 verdiend voor het pimpen van het
onderbouwplein.
Iedereen bedankt voor het meewerken!
Koningsspelen:
Op vrijdag 21 april worden De Koningsspelen weer georganiseerd.
De organisatie is een tijd bezig geweest met het zoeken naar een geschikte locatie en het bedenken
van activiteiten.
Helaas kunnen we dit jaar niet terecht bij Schaatsclub Ter Aar, zij gaan het terrein renoveren.
We hebben echter een prachtig alternatief gevonden, het terrein van TAVV.
We mogen daar gebruik maken van de faciliteiten en velden.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit, details volgen later:
8.30
9.00
12.00
12.30
14.00

Verzamelen op het terrein van TAVV (dus niet op school)
Start Koningsspelen
Einde Koningsspelen
Groepen 1 t/m 4 worden opgehaald en zijn vrij
Groepen 5 t/m 8 lopen naar school
Koningslunch voor groepen 5 t/m 8
Einde schooldag groepen 5 t/m 8

Uiteraard kunnen we deze dag niet zonder de inzet van ouders die mee willen werken aan deze dag.
U kunt zich via Schoudercom opgeven.
Snappet:
Groep 5 is bezig met een pilot “Snappet”.
De eerste ervaringen van juf Paula en juf Monique, maar vooral van de
kinderen zijn zeer positief!
Kinderen verwerken een deel van de leerstof nu op een eigen tablet,
maar krijgen ook werkpakketjes aangeboden die afgestemd zijn op hun
niveau. Voor het ene kind betekent dit extra oefenen op onderdelen die
nog niet helemaal beheerst worden, voor het andere kind betekent dit dat er juist uitdagende
opdrachten aangeboden worden.
Het werken met Snappet betekent ook dat de leerkracht direct ziet wat de kinderen doen en vooral
hoe ze het doen. Snappet analyseert en de leerkracht kan direct feedback geven!
Daarnaast biedt de tablet ook mogelijkheden om klassikaal activiteiten te doen, zoals dictees en het
oefenen van de tafels.
Er zijn al verschillende ouders geweest die even gekeken hebben hoe het werken met Snappet gaat,
loop gerust eens binnen!
Als Vosseschans bekijken we de mogelijkheden om dit hulpmiddel in te kunnen zetten in meer
groepen. Aspecten waar we dan vooral naar kijken zijn: op welke onderwijsgebieden biedt dit middel
een meerwaarde, werkt het plezier en opbrengst verhogend, is de techniek toereikend en waar
moeten we op letten als het gaat om ergonomie (o.a. zithouding).
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Kinderkerk zondag 19 maart:
Op zondag 19 maart is het weer kinderkerk. Ook is het de presentatieviering van de
communicanten. We gaan deze keer een verhaal lezen over een put. Ook gaan we het hebben over
WATER.
Waar denk je allemaal aan bij het woord water?
Alle kinderen vanaf 4 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom. We zien jullie graag zondag 19
maart om 09:15 uur in de kerk in Aarlanderveen.
We zullen ervoor zorgen dat er 19 maart alvast Palmpasen stokken aanwezig zijn, zodat je er
alvast één mee kunt nemen om thuis te versieren. Palmpasen is dit jaar op zondag 9 april.
Werkgroep kinderkerk
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Esmee Koerts, Renzo van der Voorn, Tycho Ouwerkerk en Lickson Renting.

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:
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

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)
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In voorbereiding op de jeugdtriatlon Nieuwkoop op 20 mei gaan de groepen 5/8 op dinsdag 21 maart kennis
maken met Triatlon. Er komt een triatlontrainer de beginselen uitleggen. Uiteraard zal de nadruk worden gelegd
op het lopen. Na deze kennismaking zal er een vervolg komen op Triatlon gedurende de Buurtsport uren in de
middagen.
Inschrijving voor en meer informatie over de triatlon op 20 mei kan via www.triathlonnieuwkoop.nl/jeugdtriathlon

Buurtsport Ter Aar organiseert een hele hockeyweek. Op school maken ze deze week kennis met hockey, waarna
in de week van 20 maart de maandag, dinsdag en donderdag in teken staan van Hockey. Dit wordt georganiseerd
in samenwerking met Hockey Club Nieuwkoop.
Maandag 20 en dinsdag 21 maart gaan we hockeyen in sporthal De Vlinder van 16.00-17.00 uur. Daar gaan we
o.a. oefenen met pushen en dribbelen met de bal. Donderdag 23 Maart van 15.30-17.00 uur gaan we naar Hockey
Club Nieuwkoop waar we kennis maken met hockeyen op een echt hockeyveld. Daar gaan wel veel kleine
partijtjes tegen elkaar spelen onder leiding van top hockeyers uit Nieuwkoop.
Iedereen die in Ter Aar op school zit en tussen de 6 en de 12 jaar is kan zich aanmelden via
sport@kcdeboomhut.nl met je naam, je school, je leeftijd! De kosten voor de kinderen zijn 2 euro.
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