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De eerste drie schoolweken……..
De eerste drie schoolweken zitten er alweer op. De afgelopen weken heeft het pedagogische klimaat
(groepsvormende weken) in de klas extra aandacht gekregen. Leerlingen en leerkracht(en) hebben
met elkaar de drie schoolregels inhoud gegeven.
Heb je op school verdriet of plezier, altijd mag je jezelf zijn hier
Hier op school willen we voor groot en klein altijd aardig zijn
Met de spullen van school en elkaar doen we zuinig en niet raar.
In de klassen is besproken wat er nodig is om vanuit deze regels er met elkaar een goed schooljaar
van te maken. Wat verwacht je van elkaar? Wat heb je van elkaar nodig? Welke gedragsregels
horen daarbij voor een veilige omgeving en respectvol omgaan met elkaar. Het aandacht geven aan
deze aspecten is van groot belang om een stevige basis neer te zetten voor de sociaal-emotionele –
en leerontwikkeling. Met elkaar verbonden zijn en zorg dragen voor elkaar zijn essentieel in het
leven van ieder kind en volwassene.
Een terugblik op deze weken leert dat dit in iedere groep weer goed is neergezet. Het geeft houvast
en vertrouwen om er met elkaar weer een goed schooljaar van te maken. De komende twee weken
zijn de informatieavonden gepland voor iedere groep. Juist op deze avonden krijgt u van de
leerkracht(en) informatie over het dagelijks programma in de groep en is er alle gelegenheid om
hierover vragen te stellen. Ik beveel de informatieavond dan ook van harte aan omdat we alleen
met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders) er iets moois van kunnen maken.
“Samen kunnen we meer dan alleen”
ALGEMEEN NIEUWS:
Inloopspreekuren:
De groepsleerkrachten van De Vosseschans kennen een inloopspreekuur waarop u altijd terecht
kunt bij de leerkracht van uw kind:
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Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Olav de Best en Pascal Könst.
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AGENDA:
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

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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Groene Hart Matinee 17 september 2017
in H. Adrianuskerk te Langeraar.
Op zondag 17 september 2017 zal voor de zevende keer het muzikale “Groene Hart Matinee” plaatsvinden in de H.
Adrianuskerk te Langeraar. Het programma is ook dit jaar weer bijzonder afwisselend en er valt dus weer veel te luisteren en te
zien. De deelnemers van dit jaar zijn:


Orkest van Crescendo uit Nieuwveen.



POP-IN koor uit Boskoop.



FF Anders uit Roelofarendsveen



Vocaal ensemble Korenbloem uit Alphen aan den Rijn.



Leerlingen van Mijngitaarschool.nl uit Nieuwveen



Koor Lords Voice uit Aarlanderveen



Regionaal Operette- en Musicalkoor (ROM-koor) uit De Ronde Venen

Zij gaan u diverse muzikale verrassingen bezorgen. U bent van (groene) harte uitgenodigd op 17 september tussen 13:30 en
17:00 uur in de H. Adrianuskerk te Langeraar. Met uw komst hopen wij er weer een spetterend muzikaal feest van te maken.
Om uit de kosten te komen vragen wij een bescheiden toegangsprijs van € 5,=. Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang. Kaarten
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de deelnemende muziekgezelschappen, de Gemakswinkel in Langeraar en Leimuiden,
tijdens de braderie in Langeraar op 9 september en natuurlijk op zondag 17 september bij de entree van de kerk.
Voor meer informatie:
www.groenehartmatinee.nl
Info@ groenehartmatinee.nl
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Hoor……………….Vier Violen
Lang en kort
Hoog en laag
Hard en zacht

VIOOLFEEST
Leer viool spelen met zijn vieren.
Ben je 6 of 7 jaar en houd je van viool muziek?
In een maand gaan we leren hoe je:
- lang en kort speelt
- hard en zacht speelt
- hoog en laag speelt
- van een notenbalk met noten speelt
We sluiten onze feestlessen af met een korte voorstelling voor de hele familie.
Nieuwsgierig geworden? Kijk op: www.manontersteege.nl

Of bel naar Manon ter Steege (gediplomeerd viooldocent)
op 0172-605036
We starten de eerste feest-les op 4 oktober om 13.30 uur
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Cursus Positief opvoeden! (Triple P)
Op 23 oktober (Alphen) en 25 oktober (Leiden) a.s. van 19.30-21.30 uur start de cursus ‘Positief opvoeden!’
(Triple P) voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar met emotionele en/of gedragsproblemen.
Ouders leren het lastige gedrag van hun kind beter begrijpen, een positieve band met hun kind ontwikkelen,
aandacht besteden aan gewenst gedrag, omgaan met ongewenst gedrag en voorkomen dat situaties uit de hand
lopen.
De opvoeding van kinderen is een belangrijke, maar soms zware taak. Simpele, duidelijke tips over hoe om te
gaan met lastig gedrag kunnen heel prettig zijn. De cursus ‘Positief opvoeden’ kan deze tips geven.
De cursus duurt 8 weken en bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten van 2 uur en 3 telefonische contacten met de
trainer, kosten € 25,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).
Aanmelden via www.cjgcursus.nl of via deze link

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus
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