Periode zaterdag 8 april t/m vrijdag 14 april
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ALGEMEEN NIEUWS:
Vrijwilligersochtend:
Vanmorgen ontvingen wij op school de vrijwilligers om hen in
het zonnetje te zetten als dank voor al hun hulp op De
Vosseschans.
Het werd een geslaagde ochtend dankzij de inzet van de
leerlingen van groep 8 die het geheel verzorgden. Er was
koffie en thee met lekkers en veel vermaak in de vorm van
opdrachten en (kaart)trucs die tot veel verbazing, denkwerk
en hilariteit leidden. Kortom: een gezellige ochtend die onze
vrijwilligers meer dan verdienen. Ook de vrijwilligers die er
vandaag niet bij konden zijn vanwege bijv. werk of andere
verplichtingen, hartelijk dank voor al jullie inzet voor de
Vosseschans. En groep 8…. petje af voor ieder van jullie!
Krokies op bezoek bij familie de Kleer in kwekerij De Kleerkast:
Vrijdag 31 maart zijn De Krokies als afsluiting van het thema "Alles groeit" op bezoek geweest in
kwekerij De Kleerkast.
In een grote optocht liepen wij met veel ouders, oma's en opa's over de Ringdijk daar naartoe.
Meneer en mevrouw de Kleer heetten ons van harte welkom.
Er werd ons van alles uitgelegd over het bedrijf, o.a. de werking van de oppotmachine, de groei van
de planten in de kas en de verzorging hiervan. De onverwachte regenbui hierbij was erg leuk!
Aan het eind van dit leerzame bezoek kreeg iedereen een paaseitje. Als verrassing mochten alle
Krokies en begeleiders zelf een plantje uitzoeken.
Blij en voldaan met plantjes in de hand liepen we met een prachtig zonnetje weer terug naar school.
Familie de Kleer, nogmaals dank voor uw gastvrijheid!
De leerkrachten van De Krokies
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/bovenbouw een lunchpakket en iets te drinken mee te
geven voor de lunch.
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. De onderbouwgroepen gaan deze dag op
bezoek bij de boerderijen op de Ringdijk.
Schoolschoonmaak
Woensdag 12 april staat de derde schoonmaakavond gepland.
De ouders/verzorgers die ingeroosterd staan hebben via Schoudercom een reminder ontvangen.
In de bijlage vindt u het schoonmaakrooster voor het hele jaar.
Voor vragen en dergelijke kunt u ons bereiken via Schoudercom via de schoolschoonmaakmailbox.
De Schoolschoonmaakcommissie
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Kinderkerk en Palmpasen :
Zondag 9 april is het Palmpasen; de viering in de Petrus en Pauluskerk is om 9.15 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
Fruitweken:
Komende week wordt er voor het laatst fruit geleverd en zijn de 20 fruitweken voorbij.
20 succesvolle weken waar kinderen allerlei soorten groente en fruit gegeten hebben. Soms lekker
en soms wat minder…..maar wel geprobeerd en vaak ontdekt hoe lekker fruit kan zijn.
Speciale dank aan al die ouders die steeds weer klaar stonden om het fruit te wassen, te snijden en
te verdelen. Dit is spontaan ontstaan en we hebben genoten van de “snij-momenten” in de
gemeenschappelijke ruimte!
Het doel was om het eten van fruit en groente te promoten, laten we hopen dat fruit regelmatig als
hapje mee naar school komt!
Koningsspelen:
292 leerlingen, 181 gezinnen, 65 reacties en 40 aanmeldingen….
We zijn nog hard op zoek naar een stuk of 10 ouders die ons willen helpen op de ochtend van De
Koningsspelen!
Het voorlopige programma van 21 april (locatie Sportpark Aardam, TAVV) ziet er als volgt uit:
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

U kunt zich via Schoudercom opgeven.
Oudervereniging zoekt enthousiaste ouders:
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 ov-leden 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).
Loeigoeie Lentedag bij De Vosseburch:
Zaterdag 8 april vanaf 11.00 gaan we los! Dan mogen onze koeien eindelijk de wei weer in. Om te
genieten van het verse gras, zon en de frisse buitenlucht. Ze staan al te trappelen om naar buiten te
gaan. Kom je ook kijken hoe zij al dansend de lente begroeten? Omdat het bijna Pasen is, maken
we er echt een feestelijke dag van. Zo zijn er allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor jong en
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oud: pony stappen, pony knuffelen, strodisco, lammetjes aaien en een kaasproeverij. Je maakt deze
dag ook kans op een half uur gratis paardrijden door mee te doen aan De Vosseburch
Quiz! Kom naar de Loeigoeie Lentedag bij de Vosseburch.
Langeraarseweg 160, Langeraar. Parkeergelegenheid op het terrein van de manege.
Oranjecomite Ter Aar:
Kom je ook met koningsdag naar het vosholplein?
Het thema voor dit jaar is “Onze koning 50 jaar”.
Verkleed je in het thema 50 jaar en loop over de rode loper, je kunt een leuke prijs winnen.
Eerst zingen we met zijn alle Het Wilhelmus, dan Het Koningslied (dus goed oefenen en dansen) en
daarna Lang zal hij leven. Als dat geweest is gaan we gezellig aan de kinderbingo
en daarna groot feest op het vosholplein met ELSA, ANNA en OLAF.
Er staan mooie springkussens, je kan laser gamen en nog veel meer leuke dingen.
Kom gezellig naar Het Vosholplein.
Op www.oranjecomiteteraar.nl hebben we een hele leuke kleurplaat staan die kunnen jullie
downloaden en op Koningsdag inleveren.
4 mei
Vorig jaar zijn we voor het eerste begonnen met een zelfgemaakt gedicht
voor te lezen met dodenherdenking, dat werd door een hoop mensen gewaardeerd.
Dus dat wilde we dit jaar ook weer doen.
Het thema is Geef Vrijheid Door, als je mee wilt doen kun je het gedicht inleveren
op Koningsdag bij 1 van ons of als jullie het op school doen bij je leraar of lerares.
of bij info@oranjecomiteteraar.nl.
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Mila de Graaf, Roza de Groot, Amber Beckers, Abel Janssen en Anouk Jorritsma.
HERHAALD NIEUWS:
AGENDA:
Woensdag 12 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
Vrijdag 21 april
Woensdag 10 mei
Maandag 15 mei
Dinsdag 16 mei
Woensdag 17 mei
Donderdag 18 mei
Vrijdag 19 mei
Dinsdag 23 mei
Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Dinsdag 30 mei
Dinsdag 30 mei
Vrijdag 2 juni

Schoolvoetbaltoernooi groep 8
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)
Start meivakantie
Vergadering Oudervereniging
Vergadering MR
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
GMR vergadering
Hemelvaartsdag, alle leerlingen en team vrij
Excursie groep 5 t/m 7 (i.p.v. 2 juni)
Schoolfotograaf: gekke foto groep 8
Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs groep 7
Filmopname groep 8

FIJN WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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