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ALGEMEEN NIEUWS:
PAASFEEST 2017:
Donderdag 13 april vieren we het Paasfeest op de Vosseschans.
Deze dag is er een continurooster van 8:30 uur - 14:00 uur voor onder -en bovenbouw.
Daarom verzoeken wij iedere ouder/verzorger in de onderbouw een lunchpakket en iets te drinken
mee te geven.
De kinderen van zo wel de onderbouw en de bovenbouw hoeven deze dag geen hapje en drankje
mee te nemen voor de pauze, hier wordt voor gezorgd.
Palmpaasstok versieren voor zondag 9 april:
In elke groep wordt een palmpaasstok versierd. De komende twee weken mogen de kinderen een
kleinigheidje meenemen voor aan de stok ( bv een paar paaseitje, een paar theezakjes, een stukje
fruit etc.). De palmpaasstok is voor iemand in de parochie die wat extra aandacht nodig heeft.
Met elkaar wordt per groep een kind aangewezen die de palmpaasstok gaat wegbrengen op zondag
9 april , om 9:15 uur.
De kinderen die palmpaasstok namens de groep gaan wegbrengen , zijn om 8:55 uur aanwezig in
de kerk in Aarlanderveen.
Vorig jaar zijn er veel kinderen op pad gegaan om een mooi palmpaaskruis weg te brengen. Helaas
zijn niet alle houten kruizen weer terug gekomen. Mocht uw kind een kruis weggebracht
hebben, wilt u er dan voor zorgen dat het kruis weer bij ons terug komt.
U kunt de kruizen brengen bij één van de leden van de kinderkerkwerkgroep.
Wilt uw kind dit jaar weer een palmpaaskruis wegbrengen, dan kunt u een
adres aanvragen bij Esther v.d. Salm (zie bijlage). We hopen dat we 9 april weer veel mensen blij
kunnen maken.
De Kinderkerkwerkgroep
Sandra de Jong, Jessika Zevenhoven, Esther v.d. Salm, Annemieke Lek,
Antoinet v.d. Hoorn en Sandy Beckers
Fietstocht:
Zondag 2 april organiseert Rotary Ter Aar een fietstocht.
Er wordt gestart om 13.00 uur.
Locatie Lindenplein in Ter Aar.
De opbrengst is voor de Hospice in Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn.
Voor de kinderen is een route uitgezet van tien kilometer.
Kinderen en hun ouders rijden gratis mee. En het wordt erg gewaardeerd als er een donatie wordt
gedaan in de donatiebus bij de tent op het Lindenplein. Alles voor het goede doel : de hospice.
Na afloop is er de mogelijkheid om op het Lindenplein iets te drinken en te eten.
U kunt zich opgeven via
www. rotarybikechallenge.nl.
Daar is een speciale knop voor 'scholen'.
Een gezellige bezigheid voor de zondagmiddag toch?
Het belooft mooi weer te worden!
Komt u ook?
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Kinderkerk :
In de bijlage bij deze mededelingen leest u alles over de Palmpasenviering van
zondag 9 april om 09:15 uur. Graag zien we dan veel kinderen met hun Palmpasen stok. Met die
mooi versierde stok kunnen de kinderen om 08:55 uur naar ’t Achterom komen. We gaan dan in
optocht de kerk in. Na de viering kunt u de Palmpasenstok gaan wegbrengen naar iemand die een
beetje extra steun en aandacht goed kan gebruiken. Houten kruisen kunt u ophalen bij Jolanda den
Brave, Essenlaan 47. Graag even bellen van tevoren: 0172-785243.
Op vrijdag 14 april is het Goede Vrijdag. Er is dan om 15:00 uur een korte kerkviering over ‘de
Kruisweg’. Kinderen lezen de verhalen van de lijdensweg van Jezus voor. Iedereen mag ook een
bloem meenemen om zo Jezus te eren.
De vastenactie-spaarpot die jullie mee gekregen hebben tijdens de kinderkerk op
19 maart kunnen gevuld worden meegenomen naar de Palmpasenviering of naar de Kruisweg.
Werkgroep Kinderkerk
Medezeggenschapsraad:
Als betrokken ouder heeft u zichzelf ongetwijfeld afgevraagd welke
bijdrage u kunt leveren aan school. Een van de mogelijkheden is
deelnemen aan de Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad
bestaat uit 6 leden gelijk verdeeld over de ouders en personeelsleden.
Ongeveer 7 keer per jaar komt deze Medezeggenschapsraad bij elkaar
om te vergaderen. In deze vergadering wordt meegedacht over
uiteenlopende financiële en beleidsmatige onderwerpen. Dit kan zijn het
geven van instemming voor aanpassen van de ouderbijdrage tot het
geven van advies over het vakantierooster.
Voor het komende schooljaar is bekend dat er minimaal een zetel vrijkomt binnen de oudergeleding
van de Medezeggenschapsraad. Dus als u de ambitie heeft om mee te denken over de toekomst van
de school, is dit uw kans!
U kunt zich opgeven als belangstellende door uw gegevens te mailen naar:
s.reatsch@vosseschans.nl.
Ook voor vragen over de Medezeggenschapsraad kunt u gebruik maken van dit email adres. U kunt
het ook altijd vragen aan een van de leden. Wie dit zijn kunt u vinden op de website van onze
school.
Sybke Reatsch
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.
We hebben al heel wat aanmeldingen, het zou fijn zijn als hier nog wat aan toegevoegd
wordt!
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Welkom:
Welkom aan Merel Verlaan en Bram van Hameren; zij zijn gestart bij De Krokies, groep 1A.
Wij wensen Merel en Bram een prettige en leerzame tijd toe op de Vosseschans!
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Luuk van der Linde, Poppy Haig, Roel van der Hoorn, Koen en Roel Touw.

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:
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

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)

FIJN WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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Beste kinderen en ouders,
Zondag 9 april 2017 is het Palmpasen!
Met Palmpasen vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij kwam op een
Ezel en werd toegejuicht met Hosanna. De mensen langs de weg zwaaiden
hem toe met palmtakken. Iedereen wilde hier natuurlijk bij aanwezig zijn. Je
begrijpt dat de ouderen, zieken en mensen met een handicap dat niet konden.
Daarom willen wij elk jaar met Palmpasen een beetje van die sfeer bij de
mensen thuis brengen. De palmpasen stokken zijn bedoeld voor ouderen,
zieken en hulpbehoevenden in onze parochie. Hoe leuk het ook is om een
palmpasen stok te maken voor je eigen kwieke opa of lieve oma, de stokken
zijn bedoeld voor mensen die wel een opkikkertje kunnen gebruiken. Daarom
is het fijn dat wij vanuit onze parochie bij veel mensen een palmpasen stok
kunnen brengen. Het is heel fijn als jijzelf thuis ook een stok voor iemand
maakt!
Doe je mee? Ook als je niet iemand kent, die voor een palmpasen stok in aanmerking komt, kun je meedoen! Je
kunt aan de werkgroep Kinderkerk een naam en adres vragen van iemand, voor wie je de stok kunt maken. Bel
gerust het telefoonnummer onderaan de bladzijde!
Wanneer je al weet voor wie jouw stok moet worden (iemand binnen onze parochie die niet meer in de gelegenheid
is om Palmpasen in de kerk mee te maken, of dit jaar in het bijzonder een steuntje kan gebruiken), wil je dat dan
aan de werkgroep doorgeven? Dan kunnen wij zorgen voor een goede spreiding van de palmpasen stokken door de
parochie.
Hoe versier je zo’n stok? Je start met een houten kruis, die je bijvoorbeeld omwikkelt met crêpepapier. Daarna
ga je er allemaal dingetjes aanhangen. Hierbij kun je denken aan: fruit, (zoals kiwi, mandarijn, appel, druiven)
theezakjes, verpakte koekjes, zakjes snoep, chips, geurzakjes, mooie tekeningetjes, lieve spreuken op papier,
etc. Je kunt bijv. ook een ketting van dopppinda’s rijgen, aan een stevige draad van ongeveer 90cm. Ook een
slinger van toffee’s of paaseitjes staat heel gezellig. Vergeet niet een broodhaantje (verkrijgbaar bij de
bakker) bovenop de stok te plaatsen.
Op zondag 9 april is om 9.15 uur de Palmpasenviering. Heb je een palmpasen stok bij je dan kun je 20 minuten
voordat de kerk begint (dus 8.55 uur), naar ’t Achterom komen. We gaan dan in optocht de kerk in. De pastor
zegent de palmpasen stokken. Na de viering kun je de palmpasen stok dan gaan wegbrengen.
Wij hopen het voor zoveel mogelijk kinderen en ouders mogelijk te maken om deze bijzondere, feestelijke
zondag mee te vieren. Wanneer je dit jaar je Eerste Heilige Communie gaat doen en je hebt nog nooit
meegedaan aan het Palmpasenfeest, zijn dat twee extra goede redenen om mee te komen doen. Als je nog
vragen of suggesties hebt, dan kun je altijd even bellen naar:
Jolanda den Brave 0172-785243 of Esther van der Salm 0172-211300.
Houten palmpasen kruisen kun je ophalen bij Jolanda den Brave, Essenlaan 47, als je geen hout hebt om een
kruis te maken, maar wel thuis een stok wilt versieren. Wel even van tevoren bellen a.u.b.
Werkgroep Kinderkerk
Op vrijdag 14 april is het Goede Vrijdag. Er is dan om 15 uur een korte kerkviering:
‘de kruisweg’. Kinderen lezen het verhaal van de kruisiging van Jezus voor. Alle kinderen
mogen meelopen langs alle Kruisweg-schilderijen die je vast wel eens in de kerk hebt
zien hangen. Hopelijk zien we jullie dan ook !
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Voorverkoop zwemabonnementen
Zwembad Aarweide zal dit jaar geopend zijn van zaterdag 30 april tot en met zondag 9 september. Het
kopen van een zwemabonnement in de voorverkoop is zoals alle jaren erg voordelig! De prijzen van de
abonnementen zijn gelijk gebleven.
De voorverkoop zal dit jaar plaatsvinden in op vrijdag 31 maart, zaterdag 1 april en vrijdag 7 april en
zaterdag 8 april. De juiste tijden en plaatsen staan op de website van zwembad Aarweide aangekondigd.
Daar is het inschrijfformulier ook te downloaden.

Leszwemmen
In zwembad Aarweide worden ook zwemlessen gegeven. Formulieren hiervoor kunt u downloaden van
onze website. U kunt zich ook aanmelden op
zwemles@zwembadaarweide.nl

Vrijwilligers voor Aarweide blijven welkom
Zwembad Aarweide draait, buiten het badpersoneel, geheel op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers moet
het bad gesloten worden.
Er zijn heel veel zaken waar we mensen kunnen gebruiken. Denk aan de voorbereidende werkzaamheden
als schoonmaken, schilderen, groenvoorziening bijhouden, onderhoud, voorverkoop, maar ook aan
bijvoorbeeld de kassadiensten.
Voor wat betreft de tijd die we vragen, de kracht van veel vrijwilligers is juist dat met veel mensen,
iedereen niet veel hoeft te doen. Veel handen maken toch licht werk !?
We hopen we weer veel nieuwe vrijwilligers zich zullen aanmelden. Een dagdeel helpen met
schoonmaken, schilderen of (groen)voorzieningen onderhouden zou heel fijn zijn.
Als u zich wilt aanmelden, doe dat dan svp via de mail vrijwilligers@zwembadaarweide.nl .
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