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ALGEMEEN NIEUWS:
Avond4daagse:
Aankomende dinsdag, als alle regenbuien overgetrokken zijn, starten we met de
Avond4daagse.
Al heel wat kinderen hebben een kaartje in de voorverkoop gekocht, deze zijn nog
tot dinsdag 16 uur te koop. Daarna kost deelname voor 4 dagen geen € 4,00
maar € 5,00.
Voor dit bedrag krijg je iedere avond een traktatie, wordt je feestelijk
binnengehaald op de laatste avond en krijg je natuurlijk een medaille!
Begeleiders mogen gratis meelopen, zij mogen echter geen aanspraak maken op een traktatie
en medaille….
In principe zijn de routes gelijk aan die van de afgelopen jaren, alleen op vrijdag lopen we vanaf het
gemeentehuis door naar De Vosseschans en van daaruit gezamenlijk richting het Lindenplein.
De gemeente heeft ervoor gezorgd dat we zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden aan de
Aardamseweg zullen hebben.
Vorig jaar is gebleken dat er heel wat jongere kinderen de tocht rennend afleggen, zonder
begeleiding. Hier zijn enkele gevaarlijke situaties ontstaan doordat deze kinderen zonder op of om te
kijken de straten overstaken.
Het vriendelijke verzoek om hier dit jaar extra alert op te zijn, als organisatie kunnen we geen
verantwoording dragen voor deze acties.
Schoolreisje groepen 5, 6 en 7:
Vrijdag 26 mei gaan de groepen 5, 6 en 7 op schoolreisje. We gaan met 3 bussen naar Archeon. We
vertrekken om 9.30 uur en we zullen rond 15.30 uur weer terug zijn op school.
Om het in- en uitstappen zo veilig mogelijk te laten verlopen willen wij u verzoeken uw auto niet te
parkeren tegenover de school op deze tijdstippen.
Bedankt voor uw medewerking!
Werkzaamheden Aardamseweg:
Regelmatig stuurt de gemeente ons een update m.b.t. de werkzaamheden aan De Aardamseweg,
deze delen we graag:
Tot en met 12 mei wordt er nog gewerkt in fase 2 van het project Aardamseweg. Dit weggedeelte is
in het weekend (tot en met 14 mei) ook nog afgesloten. Maandag 15 mei en dinsdag 16 mei (fase 3)
is het kruispunt Essenlaan-Vosholstraat afgesloten. Op woensdag 17 mei start de aannemer met
fase 4. Fase 4 ligt tussen de kruising met Essenlaan/Vosholstraat tot de kruising met de
Lijsterbeslaan. De Lijsterbeslaan blijft bereikbaar vanaf de Aardamseweg, ook de oversteek bij de
verkeerslichten is toegankelijk. Ik kan nog geen einddatum noemen voor deze fase, maar er wordt
in ieder geval tot en met 26 mei in fase 4 gewerkt.
Fase 2
Periode:
Afsluiting:

Maandag 1 mei tot en met zondag 14 mei
Tussen de kruising met de Westkanaalweg en de kruising met de Essenlaan.
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Fase 3
Periode:
Afsluiting:
Fase 4
Periode:
Afsluiting:

Maandag 15 en dinsdag 16 mei
Kruising Essenlaan/Vosholstraat
Woensdag 17 mei t/m (in ieder geval) 26 mei
Tussen de kruising met Essenlaan/Vosholstraat tot de kruising met de Lijsterbeslaan
(beide kruisingen zijn toegankelijk)

Zie bijlage voor de foto’s die behoren bij de verschillende fases
Medezeggenschapsraad:
Bedankt voor alle vragen en reacties die we hebben ontvangen als antwoord op ons verzoek om deel
te nemen in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. We hebben gemerkt dat de
Medezeggenschapsraad leeft bij de ouders.
Om de balans te kunnen opmaken en de vervolgprocedure te kunnen starten, sluiten we de
wervingsactie af op 15 mei 2017. Tot deze datum kunt u zich nog aanmelden.
Welke ouders de oudergeleding in het nieuwe schooljaar gaan versterken zullen wij later
bekendmaken.
Namens de MR, Sybke Reatsch
Welkom:
Welkom aan Samuel Rodenburg, hij is deze week gestart bij De Krokies, groep 1A.
Wij wensen Samuel een prettige en leerzame tijd toe op de Vosseschans!
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Anoek van Duijnen, Vlinder van Delft en Dionne Vos.
HERHAALD NIEUWS:
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).
AGENDA:
Maandag 15 mei
Dinsdag 16 mei/19 mei
Dinsdag 23 mei
Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Dinsdag 30 mei
Dinsdag 30 mei
Vrijdag 2 juni

Vergadering MR
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
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Avond4daagse
Ter Aar

16-17-18-19 mei 2017
Start:
Dinsdag-, woensdag-, en donderdagavond:
Basisschool De Vosseschans
Vrijdagavond:
Het Lindenplein
Starten van 18.30 tot 19.00 uur
Afstand: 5 kilometer

VOORVERKOOP
KAARTEN à € 4,00

(Na voorverkoop € 5,00 of € 1,50 per dag)

VANAF 8 mei T/M 15 MEI TE KOOP BIJ

DIO Drogisterij

Basisschool De Fontein, Het Kompas of De Vosseschans
Deelnemen op eigen risico – Kinderen onder begeleiding van een ouder
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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

Werkzaamheden Aardamseweg:
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