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ALGEMEEN NIEUWS:
Mededelingen voor twee weken:
Deze Mededelingen is voor de komende twee weken geldig.
Indeling leerkrachten per groep schooljaar 2017-2018:
Hieronder treft u de indeling van de groepsleerkrachten aan, op maandag 26 juni krijgen alle
kinderen de definitieve groepsindeling om 15.15 uur mee naar huis.
Groep 1:
Groep 1-2:
Groep 1-2:
Groep 3:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 5/6:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

juf Tineke (maandag, dinsdag, woensdag), juf Jitske Kramer (nieuwe leerkracht) op
donderdag en vrijdag
juf Riet, de gehele week.
juf Sylvia (maandag en dinsdag), juf Annelies (woensdag, donderdag, vrijdag)
juf Jose (maandag, dinsdag en woensdag om de week), juf Yvonne (woensdag om de
week, donderdag en vrijdag)
juf Marijke (maandag en dinsdag), juf Cora (woensdag om de week, donderdag,
vrijdag), juf Yvonne (woensdag om de week)
juf Joyce maandag, dinsdag, woensdag om de week, donderdag en vrijdag) met
iedere ochtend ondersteuning van juf Wilma Ouwerkerk (onderwijsassistent), juf
Monique (woensdag om de week)
juf Paula (maandag, dinsdag, donderdag en woensdag om de week), juf Donja Brug
(nieuwe leerkracht) (woensdag om de week en vrijdag)
juf Donja (maandag, dinsdag, woensdag om de week) en juf Monique (woensdag om
de week, donderdag en vrijdag)
juf Denise Hendriks (nieuwe leerkracht) de gehele week.
juf Marina (maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag) en juf Willemieke (donderdag)
juf Willemieke (maandag, dinsdag) en juf Marieke (woensdag, donderdag en vrijdag)

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.
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Palmpaasstokken retourneren:
Na de kerkviering van Palmzondag zijn er veel kinderen op pad gegaan om een mooi versierde
palmpaasstok weg te geven. Hiermee zijn veel mensen verrast en blij gemaakt. De houten kruizen
die hiervoor gebruikt zijn ontvangen wij graag terug, zodat we daar volgend jaar weer iemand blij
mee kunnen maken. Heeft uw kind een kruis weggebracht, wilt u er dan voor zorgen dat het kruis
weer bij ons terug komt? U kunt de kruizen brengen bij één van de leden van de kinderwerkgroep of
inleveren als er kinderkerk is. De volgende kinderkerk is aanstaande zondag 2 juli om 9.15 uur.
De Kinderkerkwerkgroep
Annemieke Lek, Antoinet van der Hoorn, Esther van der Salm, Jessika Zevenhoven, Sandra de Jong,
Sandy Beckers.
Gevonden voorwerpen:
Onder het luik in de gemeenschappelijke ruimte staat de kist
met gevonden voorwerpen.
Mist u nog iets? Tot 30 juni blijft de kist staan, daarna wordt
deze geleegd.

Welkom:
Welkom aan Fenna Bader, deze week gestart bij De Krokies, groep 1A.
Vorige week zijn gestart bij ons op school: Redfor(1A), Naod (3A), en Nardos (7A) Mebrahtom.
Wij wensen Redfor, Naod, Nardos en Fenna een prettige en leerzame tijd toe op de Vosseschans!
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Vera Snelderwaard, Sven Wijsman, Bisan Alamore, Chanika Koeleman, Daan en Tijn
Beckers, Jayden den Brave, Koen Bocxe, Boaz van Driel en Lisanne Hartveld.
AGENDA:
Woensdag 21 juni
Donderdag 22 juni
Vrijdag 23 juni
Maandag 26 juni
Dinsdag 27 juni
Donderdag 29 juni
Maandag 3 juli
Dinsdag 4 juli
Dinsdag 4 juli
Woensdag 5 juli
Donderdag 6 juli
Vrijdag 7 juli

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 huis
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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Kijken, ontdekken, doen.
Natuurspeurder worden bij IVN - Nieuwkoop

Ben je tussen de 8 en 12 jaar? Houd je ervan om buiten rond te struinen in de natuur? Vind je het leuk
om een speurtocht te doen en onderweg allerlei dieren en planten te leren kennen? Wil je wel eens met
een verrekijker vogels spotten? Of zelf groente kweken en er met z’n allen soep van koken op een
vuurtje? Aan al deze activiteiten kun je meedoen bij de jeugdactiviteiten groep “De Natuurspeurders”,
van IVN-Nieuwkoop.
Voor € 17,50 per jaar ga je elke 2e woensdagmiddag van de maand met ons mee de natuur in! De
activiteiten starten in gebouw De Stal, Heemtuin aan de Kennedylaan 33a- Nieuwkoop. Er zijn weer een
paar plaatsen vrij in het nieuwe seizoen, dus geef je snel op! Wil je meer weten, kijk dan eens op onze
website:
www.ivn-nieuwkoop.nl (Natuurspeurders) of neem contact op met
Marianne Hoogstad: mariannehoogstad@ziggo.nl
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