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38e jaargang nr. 01

ALGEMEEN NIEUWS:
Weer naar school:
Nieuwe gezichten en nieuwe werkwijzen
We zijn weer gestart, schooljaar 2017-2018 is begonnen!
De school bruist weer, enthousiaste kinderen en uitgeruste meesters en juffen.
Een nieuw schooljaar met ook wat nieuwe gezichten, juf Tjitske, juf Donja en juf Denise zijn vol
goede moed en enthousiasme begonnen.
Daarnaast is er ook een aantal nieuwe kinderen gestart, we wensen hen een prachtige tijd toe op De
Vosseschans.
Ons onderwijs staat niet stil, zoals vorig schooljaar al aangekondigd starten we dit jaar met Snappet
in de groepen 4 t/m 8.
Kinderen hebben voortaan een eigen tablet die zij gebruiken om opdrachten te verwerken die
voorheen in boeken en schriften werden gemaakt.
Dit betekent dat alles wat zij maken ook direct geregistreerd wordt en zichtbaar is voor de
leerkracht. Een enorm voordeel t.o.v. de "oude" manier. Nu kan een kind direct geholpen worden,
ziet het zelf ook welke doelen al bereikt zijn en wordt de leerstof aangepast aan het niveau dat het
kind aankan.
Uiteraard blijft de leerkracht leidend in het onderwijsproces, zij verzorgen nog steeds de instructie
en ondersteuning.
Voorlopig hebben we afgesproken om bij het reken- en spellingonderwijs de Snappet in te zetten,
daarnaast bekijken we ook de mogelijkheden voor andere vakgebieden.
We zijn ons ervan bewust dat het werken met een tablet ook nadelen kan hebben. Denk hierbij aan
lichaamshouding, schrijfvaardigheid, technische problemen. Als school houden we deze aspecten
nauwlettend in de gaten.
Portfolio’s:
Nu de zomervakantie weer voorbij is mogen alle leerlingen hun portfolio weer (opgeschoond) mee
naar school nemen.
Fietsenstalling:
Omdat er veel kinderen op de fiets naar school komen is het belangrijk om hier met elkaar
afspraken over te maken.
 Groepen 7 en 8 stallen hun fiets in de fietsenrekken voor de school, buiten het hek
 Alle andere groepen stallen hun fiets binnen het hek, in de fietsenrekken
 Kleuters kunnen hun fiets ook bij de kleuteringang tegen het hek stallen
Voor de veiligheid van de kinderen (en fietsen) liever geen fietsen op andere plaatsen stallen dan
hierboven beschreven!
Schoolfotograaf:
Groeps- en portretfoto’s:
Op dinsdag 5 september komt de schoolfotograaf op school om de kinderen te fotograferen.
Die dag worden de groeps- en portretfoto’s gemaakt.
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen vrolijk gekleurd gekleed komen en liefst niet met natte haren?
Er wordt gebruik gemaakt van een steigerhouten achtergrond voor de portretfoto’s.
U kunt de foto’s bekijken en bestellen via internet. Daartoe ontvang u via de school de inlogcode(s).
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Let u goed op, de inlogcodes zijn hoofdlettergevoelig.
De fotograaf vraagt u de bestelling binnen twee weken te plaatsen.
Het fotopakket bestaat uit drie vellen foto’s (individueel en groep): 1x portretfoto, 1x pasfotovel en
1x een groepsfoto. De vellen kunnen ook los worden afgenomen.
Familiefoto’s:
Op woensdag 6 september worden de broertjes/zusjes foto’s gemaakt.
Dit gaat via een intekenlijst die vanaf donderdag 31 augustus op de prikbroden hangen. Hiervoor
wordt per gezin 3 minuten voor gerekend. Wilt u van uw kleintje thuis ook een foto laten maken,
dan dient u hiervoor ook een tijdstip aansluitend aan uw gezinsfoto’s te reserveren op de lijst.
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Elin Heuzen, Feline Roest, Eefje Lemmers, Jamie Lee van der Maden,
Luuk Rodenburg, Daisy Cai en Jina Dagein.

Welkom:
Deze week zijn gestart op de Vosseschans:
In groep 1A, De Krokies: Bram Zwaan, Mees de Ruiter, Nadia Glasbergen, Fabienne van der Pijl,
Ferry Tensen en Tess Vis.
In groep 1C/2C , De Vissen, Quirijn Kettenis.
In groep 5A, De Giraffen, Viggo Kettenis.
Wij wensen Viggo, Quirijn, Tess, Ferry, Fabienne, Nadia, Mees en Bram een hele prettige tijd toe bij
ons op de Vosseschans!
AGENDA:
Dinsdag 29 augustus
Donderdag 31 augustus
Dinsdag 5 september
Woensdag 6 september
Maandag 11 september
Dinsdag 12 september
Dinsdag 12 september
Woensdag 13 september
Donderdag 14 september
Maandag 18 september
Dinsdag 19 september
Dinsdag 19 september
Woensdag 20 september
Donderdag 21 september
Dinsdag 26 september
Woensdag 4 oktober
Donderdag 5 oktober
Maandag 9 oktober
Dinsdag 10 oktober
Woensdag 11 oktober
Donderdag 12 oktober
Vrijdag 13 oktober
Vrijdag 13 oktober
Vrijdag 13 oktober

Vergadering Oudervereniging
Intekenlijsten op prikbord voor schoolfotograaf
Schoolfotograaf voor portret- en groepsfoto’s
Schoolfotograaf voor familiefoto’s via intekenlijsten 12.00 uur
Informatieavond gr. 1 en 2; 19.45-21.00 u. Inloop 19.30 uur
Informatieavond gr. 5; 19.45-21.00 u. Inloop 19.30 u.
Vergadering Medezeggenschapsraad
Informatieavond gr. 4; 19.45-21.00 u. Inloop 19.30 u.
Informatieavond gr. 3; 19.45-21.00 u. Inloop 19.30 u.
Informatieavond gr. 5/6; 19.45-21.00 u. Inloop 19.30 u.
Informatieavond gr. 6; 19.45-21.00 u. Inloop 19.30 u.
GMR vergadering
Informatieavond gr. 7; 19.45-21.00 u. Inloop 19.30 u.
Informatieavond gr. 8; 19.45-21.00 u. Inloop 19.30 u.
Jaarvergadering Oudervereniging: 19.30-21.00 u. Inloop 19.15u.
Opening Kinderboekenweek/Projectweek
Dag van de Leraar
Vergadering Oudervereniging
Kennismakingsgesprekken gr. 1 t/m 8
Kennismakingsgesprekken gr. 1 t/m 8
Kennismakingsgesprekken gr. 1 t/m 8
Start ACTIE SCHOENMAATJES
Afsluiting Projectweek
Alle leerlingen ’s middags vrij: start Herfstvakantie.

PRETTIG WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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Schaatstrainingsgroep Ter Aar
“onderdeel van de Ter Aarse IJsclub”

Inschrijving jeugdschaatsen seizoen 2017-2018 in Leiden.
De STG Ter Aar organiseert, in samenwerking met het district Aar en Amstel van de KNSB, al vele
decennia het jeugdschaatsen in Leiden voor de jongste jeugd.
Het schaatsen in Leiden is erg populair en er willen altijd meer kinderen meedoen dan dat er plaats
is. Dit jaar zijn er nog een aantal plaatsen beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Onder leiding van
trainers en begeleiders zullen de kinderen op zaterdag een 23-tal keer met de bus naar Leiden gaan,
waar hen het schaatsen zal worden bijgebracht.
De ene helft van het seizoen is het schaatsen van 16.30 - 17.30 uur en de andere helft van het
seizoen van 17.45 - 18.45 uur. De bus vertrekt ongeveer 1 uur en 15 minuten voordat de training
begint vanaf partycentrum De Vlinder in Ter Aar. Er kan ook worden opgestapt in Papenveer (bij
Leliveld-verhuur) en de kerk in Langeraar. De precieze schaats en vertrektijden ontvang je t.z.t en
worden ook op de website geplaatst.
Wil je meedoen en ben je geboren op of na 1 juli 2006 en voor 1 juli 2010 schijf je dan in via de
website www.stgteraar.nl (doorklikken naar winter en jeugdschaatsen) of
https://www.teraarseijsclub.nl/pages/89/inschrijving-jeugdschaatsen-2017-2018/
Alle jeugdschaatsers moeten lid worden van de Schaatstrainingsgroep (STG) van de Ter Aarse
IJsclub. We hebben voor pupillen een speciale contributie van € 26,00 en de abonnementstarieven
zijn dit seizoen gelijk gebleven.
De kosten voor een abonnement voor het jeugdschaatsen in Leiden bedragen € 142,00 inclusief
busvervoer en € 77,00 exclusief busvervoer. Naast de trainingen wordt er een kennismakings- /
voorlichtingsavond, een Sinterklaaspakjesestafette, een toertocht, diplomaschaatsen en het
clubkampioenschap georganiseerd.
Als afsluiting is er een zwemfestijn in zwembad "De Wel" in Nieuwkoop, met diploma- en
prijsuitreiking.
Kanjers onder jullie kunnen ook deelnemen aan de conditietraining die elke dinsdag van 16.30 uur
tot 17.30 uur wordt gegeven op het terrein van de Ter Aarse IJsclub.
Mocht je na het bezoeken van de website van de STG Ter Aar nog vragen hebben, dan stuur je
gewoon een email naar leidenschaatsen@stgteraar.nl
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