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ALGEMEEN NIEUWS:
Even voorstellen:
Ik ben Tjitske Kaspers, 26 jaar oud en woon samen met mijn vriend in Nieuwkoop.
Sinds twee jaar heb ik mijn PABO- diploma. Na het behalen van mijn diploma ben
ik gestart in de invalpool. Ik heb langdurig invalwerk gedaan en daarom dus ook
veel ervaring opgedaan.
Nu was het dan toch tijd om een vaste baan te krijgen en dit is gelukt. Op de
donderdag en de vrijdag ben ik de juf van de "Krokies".
Erg spannend de eerste dag maar ook erg leuk en gezellig. Ik kijk daarom ook uit
naar de rest van het schooljaar.
Groetjes, Tjitske Kaspers
Hallo allemaal,
Mijn naam is Denise Hendriks en sinds dit schooljaar werk ik op De Vosseschans.
De eerste week is inmiddels voorbij en ik heb een fijne week gehad.
Ik ben dit jaar vijf dagen in de week de juf van de Pinguïns, groep 6.
Ik ben 23 jaar oud en woon samen met mijn vriend Christian in Noorden. In mijn
vrije tijd lees ik graag en ben ik regelmatig in de sportschool of het voetbalveld
(NSV) te vinden.
Voor een uitgebreide kennismaking mag u gerust even binnenlopen!

Ik ben Donja Brug, 22 jaar oud en woon in Weteringbrug. Vorig jaar heb ik mijn Pabodiploma gehaald en heb ik als invaller gewerkt op de Kinderarcke in groep 3/4. Dit
jaar kom ik werken op de Vosseschans en sta ik in groep 5/6 op de maandag, dinsdag
en om de week op de woensdag. Daarnaast sta ik om de week op woensdag en de
vrijdag in groep 5. Ik vind het heel leuk om deze twee klassen te combineren en heb
het de eerste dagen al erg naar mijn zin gehad.
Groetjes, Donja Brug

Hoofdluis commissie:
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die ons kunnen helpen om elke maandag na een vakantie de
kinderen op hoofdluis te controleren.
Afgelopen maandag waren we met 3 moeders en dat is echt te weinig om de hele school te controleren.
Heel fijn als u ons groepje komt versterken.
Maandag 11 september verzamelen wij om 8:30 bij het keukentje, we hopen om 10:00 uur aan de
koffie te kunnen.
Graag tot ziens,
Namens de hoofdluiscommissie, Manon Kroft
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Schoudercom:
Op het ouderportaal Schoudercom is de kalender (agenda) voor het hele
schooljaar ingevuld. U kunt deze agenda dus altijd raadplegen voor belangrijke
data als ouderavonden, vakanties, informatieavonden, feesten etc. etc.
Een gedeelte van deze agenda staat ook wekelijks in De Mededelingen vermeld.

Typecursus voor leerlingen gr. 6, 7 en 8:
LOI biedt de typecursus “LOI Kidzz “ aan voor leerlingen uit de groepen 6,7 en 8. In deze cursus
leren de kinderen blind typen met tien vingers. Er wordt tevens een dyslexievariant aangeboden met
grotere letters, gesproken teksten en aangepaste oefenvormen. U kunt uw kind aanmelden door een
informatiepakketje op te halen bij de administratie. Via deze inschrijving krijgt u € 50,= korting op
de cursusprijs. Ook de school ontvangt voor iedere inschrijving nog € 10,=.
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
Kinderen die ook naar de BSO gaan mogen hun fiets ook buiten het hek plaatsen
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).
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:
Stijn de Jong, Isabella Blijleven, Tieme Bader, Bart Mulders en
Fiene Snippe.
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AGENDA:
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

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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