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ALGEMEEN NIEUWS:
Koningspelen 2017 op De Vosseschans.
Wat kunnen wij terug zien op prachtige koningsspelen. Het was een geweldig.
Op de eerste plaats door de fantastische organisatie en de leuke spelen die voor deze dag bedacht
zijn door de commissie koningsspelen. Deze commissie bestaat uit leden van de oudervereniging en
een aantal leerkrachten. Op de tweede plaats door de massale ondersteuning van ouders en
studenten van het Scala collega Nieuwkoop. Heel veel dank voor jullie inzet.
Op de derde plaats omdat wij, leerlingen, ouders en team er met elkaar sportieve en gezellige
spelen van hebben gemaakt. Er was een heerlijke sfeer en de verbroedering van het sportieve
element was duidelijk aanwezig.
Het was een mooie opmaat voor de twee welken meivakantie die nu voor ons liggen. Twee weken
even geen strak ritme maar ontspannen weken. Tijd om uit te rusten en de accu weer op te laden
voor de eindsprint van dit schooljaar.
Mede namens het team wens ik iedereen een zonnige en relaxte vakantie.
Maria Uyttewaal
Bezoek Moes & Tuin door de Pluszorgklas:
Donderdagochtend ging de Pluszorgklas op de fiets naar het Moes &
Tuin aan de Oostkanaalweg.
Wij kregen een rondleiding waarin van alles werd uitgelegd aan de
kinderen hoe de plantjes worden opgekweekt.
Na deze rondleiding volgde de binnen moestuin: daar vertelde Remon
over de bijen en de natuurlijke manier waarop ongedierte in de
moestuinplantjes wordt bestrijd. We keken naar de verschillende soorten
groenten en kruiden die in de tuintjes stonden. Sylvia gaf de kinderen
een mini workshop graspoppetjes maken. In de (pluk)moestuin mochten
alle kinderen wat radijsjes oogsten. Verwend met limonade en
paaseitjes, een graspoppetje in een zelfbeschilderd potje vertrokken we
weer richting school. Het was een zeer leerzame ochtend bij Moes &
Tuin; zeker de moeite waard voor iedereen om dit bedrijf eens te
bezoeken!
Heel hartelijk dank Remon en Sylvia van Moes & Tuin dat wij jullie bedrijf
mochten bezoeken.
Schoolkerkdienst zondag 23 april 9.30 uur:
Na een succesvolle viering vorig jaar (in de Hervormde kerk van Aarlanderveen)
is onze Rooms Katholieke kerk dit jaar de gastkerk voor de zo genoemde
Schoolkerkdienst. Graag willen we jullie allemaal uitnodigen voor deze viering van
woord en gebed. Het thema is ’Je gelooft je ogen niet!’ en gaat over de
‘ongelovige’ apostel Thomas. Het zal een samenzijn worden voor jong en oud waarin de kinderen
centraal staan. Deze viering is voorbereid in samenwerking met de Aarlanderveense PC basisschool
de Viergang. De leerlingen van deze school hebben dan ook een actieve rol tijdens de viering. Voor
de allerkleinsten is opvang aanwezig, u kunt uw kinderen (0-3) voor aanvang van de viering in het
Achterom brengen. Na de viering is iedereen uitgenodigd voor een kop koffie of beker limonade in ’t
Achterom. De viering wordt geleid door Pastor Heleen van de Reep. Omdat dit een extra viering
betreft, buiten de reguliere vieringen om en om aan de tijden van de andere kerken tegemoet te
komen begint de viering om 9:30 uur!! We hopen op een grote opkomst. Graag tot dan!
Namens de werkgroep, Jessika Zevenhoven
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Amazing “ meezing” Songfestival:
Het koor Lord’s Voice viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Ter ere van
dit jubileum wordt er op zaterdagavond 17 juni een
“Amazing” Meezing Songfestival concert gehouden in de Petrus en
Pauluskerk te Aarlanderveen.
Met de opbrengst van de kaartverkoop steunt Lord’s Voice 2 goede
doelen te weten: Alp D’Huzes/The Story of her Life en Stichting EBOO.
Wij steunen de mede-fietsers en wandelaars van de ouders van onze
oud-leerling Maartje Kempen die op veel te jonge leeftijd is overleden.
Tevens steunen wij Stichting EBOO; een oud inwoonster van Aarlanderveen helpt scholen in Kenia
met onderwijs en onderwijsmaterialen.
Kaarten zijn te koop voor € 7,50 per stuk (incl. koffie/thee en zelfgebakken cake) van 9 t/m 13 mei
mei. Na afloop van het concert bestaat de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding het glas te
heffen met de koorleden, waarvoor u ook van harte uitgenodigd wordt.
Op de volgende adressen en tijden zijn de kaarten te koop (op = op, dus wees er op tijd bij).
Carla Hoogervorst, Walnootstraat 29, Ter Aar: van 14.00-17.00 uur.
Mariska de Roos, Noordeinde 11B, Aarlanderveen: van 18.00-21.00 uur.
Graag gepast betalen.
Wij hopen u te mogen ontmoeten op het concert!
Namens Lord’s Voice, Anja Poelwijk
Welkom:
Welkom aan Domenica de Romijn en Annemarie Hoek; zij zijn deze week gestart bij De Krokies,
groep 1A.
Wij wensen Domenica en Annemarie een prettige en leerzame tijd toe op de Vosseschans!
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Colin Hoogervorst, Daan Oostwouder, Karisa Kuszaj, Isa Oostwouder, Sterre Zethof,
Ayden Hoogervorst, Thijn Luijben, Lars Kortmann, Daniel van der Burg, Jamy
Stienstra, Iris Berk, Juul van der Veldt, Slade Moerkerke, Frederique Roest, Larissa
van der Salm, Anjialu Toloba, Noémi Zwaan, Zoë Balvers en Anouk van Lammeren.
HERHAALD NIEUWS:
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.
Namens de MR , Sybke Reatsch
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AGENDA:
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

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

FIJNE VAKANTIE
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.
e

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.
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

Skeeleren Kudelstaart
Vond jij de skeelerclinic ook zo leuk en wil je nog meer leren.
Dat kan.
De STG Ter Aar gaat starten met skeelerlessen.
De skeelerles wordt gegeven op de skeelerbaan in Kudelstaart.
Het doel is om de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met de schaats-skeelersport.
De lessen worden gegeven op vrijdagavond van 19.00- 20.00 uur.
Leeftijd 7-12 jaar
Wij starten aanstaande vrijdag 12 mei zorg wel dat je, je eigen spullen me hebt zoals: (skeelers,bescherming en
helm)
Voor meer informatie en inschrijfformulieren kunt u kijken op www.stgteraar.nl./zomertrainingen/inline-skaten
Bij vragen kunt u contact opnemen met Sandra Könst 0172-537053
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Buurtsport
Op dinsdag 25 april wordt er Jiu Jitsu gegeven bij de Buurtsport voor KC de Boomhut. Onder leiding van een leraar
Jiu Jitsu maakt iedereen in een uur tijd kennis met de beginselen van Jiu Jitsu. Geef je op voor de tijden van 14.00
– 15.00 uur of voor 15.15 – 16.15 uur. Beperkte plekken beschikbaar.
Jiujitsu kan vertaald worden als "zachte kunst", of nog correcter als "soepele techniek". Het is een Japanse
zelfverdedigingskunst waarmee men in een paar seconden een aanvaller kan controleren of uitschakelen. De
beoefenaar ervan heet een jiujitsuka. Jiujitsu is als budokunst geschikt voor alle leeftijden. In het jiujitsu leert men
zich niet alleen te te verdedigen tegen verschillende aanvallen, maar ook het uitvoeren van verschillende
aanvalstechnieken zoals atemi, klemmen en drukpunten. Dit alles wordt “droog” geoefend en zal dus niet fysiek
op elkaar zijn.
Elk kind van 6-13 jaar uit Ter Aar is welkom! laat het ons weten via sport@kcdeboomhut.nl
Deelname kost 2 euro* per persoon per keer als je niet op de BSO zit.
Zit je op de BSO? Op je BSO dag is buurtsport gratis.
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