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DIRECTIE:
Met elkaar vieren wij Pasen
Hoe waardevol is het om met elkaar Pasen te vieren?
Als je het ontzettende plezier ziet bij de kinderen van de groepen 1-4 dat zij hebben beleefd aan
het boerderijbezoek met elkaar. Maar ook als je door onze school loopt sfeer proeft en ziet hoe er
tijdens de paasateliers wordt gewerkt door de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Wat
waardevol om de verbondenheid van de leerlingen met elkaar te zien. Zij stimuleren en
complimenteren elkaar, werken samen, ondersteunen en zorgen voor elkaar. Op zo'n moment
realiseer ik mij terdege hoe waardevol dit is in het leven van onze leerlingen, uw kind. Wij kunnen
de wereld niet veranderen maar wel met elkaar ervoor zorgen dat wij deze vaardigheden bij de
kinderen blijven ontwikkelen zodat zij dit kunnen inzetten binnen en buiten de school en zo
bijdragen aan een veilige en vertrouwde omgeving. Om daar met elkaar aan werken is een
waardevolle en mooie paasgedachte.
Mede namens het team wensen wij iedereen: Prachtige paasdagen in verbondenheid.
Maria Uyttewaal, directeur
ALGEMEEN NIEUWS:
Schoolvoetbal:
De Vosseschans heeft weer gescoord!
Een derde prijs voor dames 1 en de sportiviteitsprijs voor dames 2!
Het was koud, soms nat, maar o zo gezellig!
Het schoolvoetbaltoernooi op woensdag 12 april was weer een
mooie dag voor onze groep 8.
De jongens en meiden hebben heerlijk gevoetbald waarbij aan het
eind ook nog prijzen in de wacht werden gesleept.
De jongens hadden een beetje pech in de voorbereiding, een paar
waren geblesseerd en werden vervangen door groep 7 jongens.
Tijdens de wedstrijden gaven de jongens alles, lekker gevoetbald
maar geen prijs. Desalniettemin zijn we trots op onze mannen!
De meiden streden nog om een finaleplek en werden uiteindelijk derde...supertrots!
Het andere meidenteam werd enorm verrast met de sportiviteitsprijs, een enorme beker en
natuurlijk de grote eer!
Speciale dank aan al die ouders die geholpen hebben met trainen, coachen, rijden en aanmoedigen!!
Kinderkerk:
Op zaterdag 15 april om 19:00 uur is de Paaswake in de kerk in Aarlanderveen. Voordat de
viering begint kunnen de kinderen gelijk naar ’t Achterom komen. Ze kunnen hun jas aanhouden
want we gaan met de Pastor mee naar buiten voor het aansteken van de nieuwe Paaskaars. Nadat
we deze hebben rond gegeven in de kerk gaan we met Pastor Hoogenbosch weer terug naar ’t
Achterom om er met elkaar een mooie paasviering van te maken. Voor de communie zijn we weer
terug in de kerk. Het koor Lord’s Voice zorgt voor mooie liedjes tijdens deze Paaswake.
Op vrijdag 14 april is het Goede Vrijdag. Er is dan een Kruisweg om 15.00 uur. Alle kinderen
mogen meelopen langs alle Kruisweg-schilderijen en lezen de verhalen van de lijdensweg van Jezus
voor. Iedereen mag ook een bloem meenemen om zo Jezus te eren.
Werkgroep Kinderkerk
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Welkom:
Welkom aan Birgit Oldenbroek en Lisa de Gast; zij zijn deze week gestart bij De Krokies, groep 1A.
Wij wensen Birgit en Lisa een prettige en leerzame tijd toe op de Vosseschans!
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Leah van Eldik, Sanne Koeleman, Lynn Verlaan, Lara van der Horst, Chloe Brolsma,
Claire Maas en Maud van Veen.
HERHAALD NIEUWS:
AGENDA:
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

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 PAASWEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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Oranjeloop Ter Aar – 10 jaar - Een loopfestijn voor jong en oud
Op zondag 23 april a.s. wordt voor de 10e keer de Oranjeloop in Ter Aar georganiseerd
en daarom wordt het dit keer een feestelijke editie.
Naast de hardloopafstanden is er nu ook voor de wandelaars een route uitgezet van
ongeveer 12,5km.
Een deel van de opbrengst gaat naar het Alpe ‘d HuZesteam The Story of her life.
Doe allemaal gezellig mee met dit loopfestijn voor het sportieve karakter of het goede doel.
e

De volgende afstanden staan op het programma:
Afstand
500 meter
1500 meter

Starttijd
10.30 uur
10.40 uur

Leeftijdscategorie
t/m 6 jaar
7 t/m 14 jaar:
Categorie 6 t/m 9 jaar
Categorie 10 t/m 14 jaar

Na-inschrijving
€ 2,50
€ 2,50

Vanaf 15 jaar en volwassenen:
Afstand
5 km
10 km
15 km

Starttijd
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Voorinschrijving*
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Na-inschrijving
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

Afstand
Wandelen
(± 12,5km)

Starttijd Voorinschrijving* Na-inschrijving
09.30 uur € 6,50
€ 7,50

*Meer informatie en voorinschrijving via onze website: www.oranjeloop.nl
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