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ALGEMEEN NIEUWS:
Speeltuindag groep 1 en 2:
Vrijdag 9 juni is het schooluitje voor groep 1 en 2: de speeltuindag!
De kinderen uit deze groepen gaan die ochtend de speeltuinen in Ter
Aar bezoeken.
Voor de begeleiding van de kinderen willen wij graag de hulp
van de ouders inroepen.
Via schouder.com ontvangt u hierover een bericht met een
intekenlijst.
Omdat het toch een beetje feest is zorgen wij voor wat lekkers. De
kinderen hoeven deze dag geen hapje en drankje mee te nemen. Bij mooi weer willen wij vragen uw
kinderen goed in te smeren.
Op vrijdagochtend verzamelen de hulpouders rond 8.35 uur in de gymzaal van de onderbouw.
Onder het genot van een kopje koffie of thee ontvangt u dan meer informatie over het verloop van
de ochtend. Rond 8.50 uur zullen de kinderen vertrekken om naar de eerste speeltuin te gaan. Rond
11.30 uur verwachten wij iedereen weer terug op school.
Wij hopen op een stralende dag met droog weer, maar mocht het onverhoopt slecht weer zijn, dan
zal de speeltuindag verzet worden naar vrijdag 16 juni.
Met vriendelijke groet,
de speeltuincommissie: Elsa Koeleman, Saskia Keijzer, Kim van Splinter, Melanie Hoogervorst, juf
Annelies
Schoolreis Archeon groepen 5, 6 en 7:
Vorige week vrijdag hebben de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 en ook hun begeleiders een heel
leuke, gezellige, informatieve en vooral ook zonnige dag gehad in Archeon.
In de ochtend gingen wij in groepen uiteen met een medewerker van Archeon. Zij namen ons mee
in de tijd van de Prehistorie, de Middeleeuwen of de Romeinse tijd.
Wat kunnen deze mensen mooi en geboeid vertellen. De kinderen waren een en al oor! Het was ook
prachtig om te zien hoe geboeid ze luisterden en meededen!
Na de lunchpauze mochten de kinderen in kleinere groepen het park door en zelf bekijken wat ze
gingen doen. Er is van alles gedaan en gemaakt. Boogschieten, kaarsen maken, kanovaren,
broodjes bakken, armbandjes maken. De dag werd afgesloten met een Gladiatorengevecht in de
Arena. De kinderen zijn nog lang niet uitgekeken en gespeeld in het park. Zij hebben een terugkom
kaartje ontvangen en zo te horen willen veel kinderen daar graag gebruik van maken. Het is zeker
aan te raden.
Het was een heel leuk schoolreisje!
De leerkrachten van de groepen 5, 6 en 7
Communie:
Jasmijn en Fleur uit groep 4 hebben ook hun communie gedaan
en schreven het volgende:
Veel kinderen hebben zondag 28 mei hun Eerste Heilige
Communie gedaan. Ze vonden het heel leuk en kregen voor het
eerst een hostie.
Pastoor Bosma gaf de Communie. Alle kinderen waren heel trots
en de papa’s en mama’s ook.
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Kunnen onze leerlingen volgend jaar ook weer met veel plezier blijven lezen?
Binnen onze school zijn twee prachtige bibliotheken met een grote up to date boekencollectie. Beide
bibliotheken zijn van groot belang voor het ontwikkelen van het leesplezier bij de leerlingen. Lezen
is een belangrijke basis voor zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder
kind.
Het is een genot om te zien met hoeveel plezier de leerlingen in onze school lezen tijdens het
dagelijkse leeskwartiertje. Zij kunnen beschikken over een uitnodigende en makkelijke toegankelijke
bibliotheek en er wordt in de onderbouw hulp geboden bij het lenen van de boeken en het voorlezen
op woensdagmorgen. Hiervoor draagt de bibliotheekcommissie de verantwoording.
Aan het einde van dit schooljaar gaat een aantal ouders deze commissie verlaten. Dit betekent dat
er een grote behoefte is aan versterking voor zowel de onderbouw- als bovenbouwbibliotheek.
Laten wij met elkaar er voor zorgen dat ook volgend jaar uw kind (eren), onze leerlingen weer
boeken kunnen lenen en wegdromen in een prachtig leesboek of genieten van de verhalen die
worden voorgelezen.
Aanmelden kan via: info@vosseschans.nl of een briefje in het postvak van de bibliotheekcommissie.
Informatieavond Heilig Vormsel 2017:
De Vormselwerkgroep Ter Aar-Aarlanderveen is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het
heilig vormsel voor aankomend schooljaar 2017/2018.
Dinsdag 13 juni a.s. organiseren wij voor kinderen, die volgend schooljaar in groep 8 zitten, en
voor hun ouders een informatie avond. Deze wordt gehouden in ’t Achterom van de H. Clara, locatie
Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen en begint om 19.00 uur. De inloop is vanaf 18.45 uur.
Vrijdagavond 17 november 2017 zal bisschop Van Den Hende het sacrament van het H. Vormsel in
de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen aan de vormelingen toedienen.
Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar wel uw kind wenst aan te melden dan is dit mogelijk via de
e-mail petrusenpaulus@live.nl U ontvangt dan van ons een aanmeldingsformulier.
Zwemfestijn vrijdag 9 juni bovenbouw:
De groepen 5, 6, 7 en 8 hebben op vrijdag 9 juni zwemfestijn.
Ze volgen op deze dag een continurooster van 8.30 uur tot 14.00 uur en komen dus niet thuis
tussen de middag.
In geval van erg slecht weer zal dit programma op 16 juni plaatsvinden, uiteraard brengen we
iedereen hiervan tijdig op de hoogte.
Neem voor deze dag het volgende mee:
· Een lunchpakket en genoeg te drinken (natuurlijk ook wat lekkers, vergeet de
meesters en juffen niet)
· Je zwemkleding en grote handdoek
· Je zwemabonnement, als je geen abonnement hebt dan zorgen wij voor een kaartje!
· Je fiets
· Zonnebrand
De kinderen mogen na 14.00 uur in het zwembad blijven mits er toestemming is gegeven door de
ouder/verzorgers via Schoudercom.
Als de leerkracht geen bericht heeft ontvangen dan fiets het kind mee terug naar school.
Als er ouders zijn die mee willen fietsen, graag! U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind
via Schoudercom.
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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 spectaculair

“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), bij
Mien Visser, Stouthandelstraat 22 in Ter Aar (na 18.00 uur) .
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.
Wij hopen u te mogen ontmoeten op het concert!
Namens Lord’s Voice, Anja Poelwijk
Aid in trade
De leerlingen van groep 8 zijn gestart met het project
Aid in trade.
Aid in trade is een leuk en leerzaam project voor de
leerlingen van groep 8. Zij leren onder begeleiding
van hun eigen leraar en zakelijke begeleiders hoe zij
een eigen bedrijfje kunnen starten. De leerlingen maken op deze manier spelenderwijs kennis met
ondernemen en met enkele financiële en economische begrippen. Daarnaast stimuleert Aid in trade
de leerlingen om samen te werken en als team te functioneren.
Bij Aid in trade worden producten ingekocht en verkocht. Er wordt dus gewerkt met echte producten
en echt geld. De winst die de leerlingen met hun bedrijf maken wordt gedoneerd aan een goed doel.
Dit jaar is dat stichting Opkikker.
Wij houden u op de hoogte van het verloop van dit project, en hopen u op onze verkoopdag op
14 juni te mogen ontmoeten.
Leerkrachten groep 8

Hiep, hiep hoera:
Deze weken feliciteren wij alle jarigen: Vajen Brolsma, Wilco van der Horst, Eva
Mulders en Evy Putker.
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AGENDA:
Donderdag 8 juni
Vrijdag 9 juni
Vrijdag 9 juni
Dinsdag 13 juni
Dinsdag 13 juni
Woensdag 14 juni
Donderdag 15 juni
Donderdag 15 juni
Vrijdag 16 juni
Woensdag 21 juni
Donderdag 22 juni
Vrijdag 23 juni
Maandag 26 juni
Dinsdag 27 juni
Woensdag 28 juni
Maandag 3 juli
Dinsdag 4 juli
Dinsdag 4 juli
Woensdag 5 juli
Donderdag 6 juli
Vrijdag 7 juli

Excursie groep 3 en 4
Speeltuindag groep 1 en 2
Waterfestijn groep 5 t/m 8 volgens continurooster
Informatieavond H. Vormsel
Vooradviesgespr. Gr. 7 / Fact. tafeltjesavonden gr. 1 t/m 6
Vooradviesgespr. Gr. 7 / Fact. Tafeltjesavonden gr. 1 t/m 6
Vooradviesgespr. Gr. 7 / Fact. Tafeltjesavonden gr. 1 t/m 6
Reservedag excursie groep 3 en 4
Reservedag Speeltuindag en Waterfestijn
Kamp groep 8
Kamp groep 8 / leerlingen gr. 1 t/m 7 vrij
Kamp groep 8 / leerlingen gr. 1 t/m 7 vrij
Leerlingverdeling mee naar huis (’s middags om 15.15 uur)
Vergadering Oudervereniging
Schoolschoonmaakavond
Portfolio mee naar huisd
Groep 8 uitzwaaien op het plein 14.30 uur
Afscheidsavond groep 8
Uitwisseling alle groepen
Aftellen op het schoolplein 15.00 uur
Zomervakantie

Fijn weekend
TEAM DE VOSSESCHANS
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