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ALGEMEEN NIEUWS:
Klachtenregeling De Vosseschans:
We vinden het belangrijk om een goede klachtenregeling te hebben, zodat u altijd het gevoel blijft
houden binnen de school uw verhaal kwijt te kunnen en gehoord te worden.
Wat is een klacht?
Een klacht is een teken van onvrede of een door u zo ervaren onrecht dat veroorzaakt wordt door
een beslissing of handeling, of juist het nalaten daarvan, door of namens personen die voor
De Vosseschans werkzaam zijn.
Wanneer u een probleem heeft met betrekking tot de school, dan kunt u die in eerste instantie het
beste voorleggen aan de leerkracht van uw kind. Soms kan een goed gesprek uitkomst bieden.
Wordt er naar uw idee onvoldoende naar u geluisterd door de aangesproken persoon, dan kunt u het
probleem bespreken met diens leidinggevende.
Nadat u heeft geprobeerd om hulp of advies te krijgen van de leidinggevende en hier niet of
onvoldoende in bent geslaagd, kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen
klachtenregeling van De Vosseschans.
De contactpersonen voor De Vosseschans zijn een leerkracht (Willemieke Kolman) en een ouder
(Etienne van Ginkel).
U kunt zelf kiezen met wie u het liefst in gesprek wilt gaan.
Ook de kinderen kunnen hun klachten kwijt bij deze personen. Op school staat ‘het hart’ als
postbus. Hier kunnen de kinderen letterlijk hun hart luchten, maar zij kunnen dit ook doen via de
mail.
Willemieke Kolman: tel. 0172602939 of via de mail w.kolman@vosseschans.nl
Etienne van Ginkel: tel. 0172 210623 of via de mail etiennevanginkel@ziggo.nl
De gehele klachtenregeling kunt u vinden in de schoolgids en op http://www.vosseschans.nl onder
protocollen.
Herhaling 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!
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Kinderkerk:
Zondag 24 september is er weer kinderkerk in de Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen. De viering
is om 9:15 uur.
We gaan het hebben over: eerlijk.
Wanneer vinden we iets eerlijk? Is het altijd eerlijk als iedereen hetzelfde krijgt of is het soms ook
eerlijk als iedereen iets anders krijgt?
Tot dan!!!
Werkgroep Kinderkerk
Presentatieviering Vormelingen:
We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen op het Heilig Vormsel.
De vormelingen van groep 8 zullen zich komende zaterdag 16 september voorstellen tijdens de
viering die om 19.00 uur begint in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. Het koor Lord’s
Voice zal deze avond ook zingen. Het belooft een hele mooie viering te worden. Bij deze nodigen wij
u dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Vormselwerkgroep Aarlanderveen – Ter Aar
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Nardos Mebrahtom, Denise Kalshoven, Madelon Buwalda, Twan van der Pijl,
Roosen Jansen, Quinn Hol en Ryan van der Laan.
Welkom:
Deze week is gestart op de Vosseschans:
In groep 1A, De Krokies: Vera Slof.
Wij wensen Vera een hele prettige tijd toe bij ons op de Vosseschans!
AGENDA:
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. 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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Kinderyogalessen voor 4 t/m 12 jarigen gaan weer van
start in De Vosseschans
Beste ouders,
Al een paar weken vragen er kinderen: “Juf, wanneer is er weer kinderyoga?”
Nou ik kan u en jullie vertellen dat ik woensdag 20 september 2017 weer ga starten met een serie van 8
kinderyogalessen in de gymzaal van De Vosseschans. Via de ingang van de peuterspeelzaal kunt u de school
binnenkomen.
De lessen voor 4 t/m 7 jarigen vinden plaats van 13.30 uur tot 14.30 uur en voor 8 t/m 12 jarigen van
14.45 uur tot 15.45 uur. Mocht uw kind in een andere groep willen dan de eigen leeftijdscategorie
aangeeft, dan is dat ook mogelijk.
Komt uw kind voor het eerst kennismaken met de kinderyoga dan is deze proefles gratis. Daarna zijn er aan
de kinderyogalessen kosten verbonden.
Het is handig om tijdens de les gemakkelijk zittende kleding te dragen. Omdat wij vaak oefeningen op een
matje doen is het prettig om een deken of badhanddoek mee te nemen. Ook een knuffel voor de afsluiting
van de les is welkom.
Wat doen we in een kinderyogales: Iedere les heeft een thema en is speels van opzet.
In de lessen doen wij allerlei oefeningen om het lichaam soepel te maken. Daarbij komen elementen van yoga
aan bod, zoals: warming up, yogahoudingen, zingen, dansen, masseren, visualisaties, zintuigprikkeling en
ademhalingsoefeningen. Deze onderdelen worden ondersteund door muziek en
materiaal.
We werken vaak samen, praten over onze gevoelens en leren om hierbij rekening te
houden met elkaar.
Plezier, spel en ontspanning staan voorop!
Aan het eind van de les doen we een ontspanningsoefening en ervaren we hoe fijn
het is om rustig te worden.
We eindigen met drinken en wat lekkers en praten na of maken een tekening over
de les.

Als u interesse heeft kunt u mij dit laten weten en is uw kind van harte welkom!
Een vriendelijke groet van juf Tineke Visser: telefoonnummer: 0613514404
E-mail: leendert_visser@hotmail.com
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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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