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ALGEMEEN NIEUWS:
Afsluiting project Kinderboekenweek:
Onderstaand bericht ontvingen wij van Inspecteur van
Griezelogie, de heer Van Griezelum tot Spokenstein:
Beste leerlingen, leerkrachten en ouders van “Slot Vossestein”,
Ja, u leest het goed, De Vosseschans is officieel bevorderd naar “Slot Vossestein” vanwege het feit
dat zij met vlag en wimpel geslaagd zijn in het omtoveren van gewone school tot griezelschool.
De afgelopen week is er gruwelijk hard gewerkt om te zorgen dat de school er griezelig uit zou gaan
zien. Er werden enge werkstukjes gemaakt, spannende verhalen verteld en gruwelijke liedjes
gezongen.
Ik heb afgelopen dinsdag nog even contact gehad met mijn assistente, Hayley, en een rondje door
de school gelopen. Iedereen was goed op weg, de school was zichtbaar aan het veranderen.
Vandaag heb ik gezien, gehoord en beleefd dat De Vosseschans een echte griezelschool is.
Een spooklokaal, griezelige gerechten en drankjes, gruwelijk enge dansjes, veel angstaanjagende
momenten, zelfs leerzame griezelige lesjes….. en vooral veel kinderen die onherkenbaar griezelig
verkleed waren.
De directeur, de heer Sybcolus, mag trots zijn op zo’n school!
Er was een beloning beloofd, en die is vandaag overhandigd….met de hele school op schoolreis!
Op 8 juni gaan we met de hele school naar…….dat houden we nog even geheim…maar dat het leuk
wordt voor alle kinderen weten we zeker!
Gruwelijk bedankt voor de griezelige dag, ik heb genoten en wens jullie nog veel spannende jaren
op “Slot Vossestein”.
Inspecteur Van Griezelum tot Spokenstein
Kleuterplein
Afgelopen zaterdag heeft een groep enthousiaste ouders, familieleden en leerkrachten het
kleuterplein onder handen genomen. Het plein heeft meer groen gekregen (heeft nog even tijd
nodig), een mooie bank/podium rondom de grote boom en het klimhuis is weggehaald. De reden
hiervoor is dat ons speelmateriaal ieder jaar gekeurd wordt vanwege de veiligheidseisen die daaraan
worden gesteld. Het klimhuis kwam niet meer door de keuring. Op deze plek ligt nu een boomstam.
BSO De Boomhut neemt de komende tijd het opnieuw verven van de pleinbeschildering voor haar
rekening. Fijn dat onze leerlingen weer een opgeruimd en veilig speelplein hebben.

De Vosseschans
Vierambachtsstraat 31 2461 BA Ter Aar
0172-602939
www.vosseschans.nl
Algemeen: info@vosseschans.nl
Directie: m.uyttewaal@vosseschans.nl

Leerlingenraad.
Maandag 9 oktober is de verkiezing van de leerlingenraad geweest. Ieder jaar vindt deze verkiezing
plaats omdat wij het belangrijk vinden dat ook onze leerlingen inbreng hebben en mee kunnen
praten over ontwikkelingen op onze school. De “oude” leerlingenraad Tycho, Luuk en Tim hebben de
voorbereidingen en organisatie van deze verkiezingen op zich genomen. Het liep op rolletjes. Aan
alles was gedacht. Kieslijsten, stembewijs, stembus en een stembureau waar gestemd kon worden.
De groepen 5 tot en met 8 hebben deelgenomen aan deze verkiezingen. Van iedere groep hadden
leerlingen zich beschikbaar gesteld. Na het tellen van de stemmen is de uitslag als volgt:
Groep 5: Sofie Jordens
Groep 6: Elin Heuzen
Groep 7: Anouk Westerwaal
Groep 8: Kira de Romein.
Na de herfstvakantie wordt afscheid genomen van de oude leerlingenraad en de nieuwe
geïnstalleerd. Waarna de nieuwe leden zich aan iedereen zullen voorstellen.

De wondere wereld van Youtube, vloggen, Facebook, WhatsApp,…….:
Het Internet biedt heel veel, het vergroot onze wereld, onze kennis en we worden deelgenoot van
allerlei ervaringen.
Met name dat laatste is erg actueel. Via verschillende media delen personen hun lief en leed met de
rest van de wereld. Is het onderling appen nog relatief anoniem, de vloggers op Youtube zijn voor
iedereen toegankelijk.
Het biedt een kijkje in de belevingswereld van de betreffende persoon, en dat gaat van het mee
laten beleven van dagelijkse dingen tot het vertonen van allerlei kunsten.
Voor kinderen zijn hiermee nieuwe helden ontstaan, bekende vloggers hebben inmiddels hetzelfde
aanzien als filmsterren en popmuzikanten.
Op zich leuk, het vergroot ook hun wereld. Dan keerzijde echter is dat er ook kinderen zijn die zich
gaan identificeren met de vlogger, hen als voorbeeld zien. Ze willen ook zijn zoals hun held en doen
en zeggen wat hij of zij doet of zegt.
Op school besteden we hier aandacht aan… en dat is relatief eenvoudig omdat het omgaan met
media een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs is.
Voor thuis is dat minder eenvoudig, in hoeverre heb je als ouder (of wil je als ouder) invloed op het
gebruik van Internet door je kind?
Enkele tips:
 Praat met je kind over de mogelijkheden en “gevaren” van
het gebruik van Internet en/of sociale media
 Volg je kind, kijk samen en vraag wat hij of zij zoal doet
op het Internet en/of op sociale media
 Maak afspraken (wanneer, hoe lang, welke websites wel
en welke liever niet)
 Check samen wat er bezocht wordt en bespreek wat er te
zien en/of te lezen is
De tablet, telefoon of pc achter slot en grendel heeft vaak een averechts effect, de nieuwsgierigheid
wordt hiermee geprikkeld.
Actie Schoenmaatjes:
Dit jaar doen we weer mee met de actie schoenmaatjes.
Op vrijdag 14 oktober kregen de kinderen informatie mee naar huis.
Op Schoudercom kunt u nog eens nalezen over deze actie.
De gevulde schoenendozen mogen in de gemeenschappelijke ruimte gebracht
worden.
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Fietsverlichting:
Op zaterdag 28 oktober 2017 en aansluitend in de week van 30 oktober tot en met 4 november
wordt in de gemeenten in de regio Holland Rijnland de campagne fietsverlichting georganiseerd. Op
zaterdag 28 oktober kunnen fietsers hun fietsverlichting gratis laten repareren door de plaatselijke
rijwielhandelaren. Alleen de materialen moeten worden betaald. Het arbeidsloon is gratis. De week
aansluitend krijgen fietsers bij de rijwielhandelaren 10% korting op reparatie en materialen van de
fietsverlichting.
Jeugdvrijwilligersprijs:
De gemeente reikt jaarlijks de vrijwilligersprijs uit. De prijs is voor een inwoner uit de gemeente
Nieuwkoop die zich belangeloos inzet voor de Nieuwkoopse samenleving. Bijvoorbeeld voor een club
of vereniging of gewoon voor de mensen om zich heen.
Met deze prijs spreekt de gemeente haar waardering uit voor al die duizenden vrijwilligers die er
samen voor zorgen dat alle verenigingen en organisaties in gemeente Nieuwkoop blijven draaien.
Vanaf 2017 is er ook een jeugdvrijwilligersprijs. Deze prijs is voor een jeugdige vrijwilliger (tot 21
jaar) die veel doet voor de Nieuwkoopse samenleving en ook leeftijdsgenoten weet te motiveren tot
vrijwilligerswerk.
Kent u iemand die het verdient om beloond te worden voor zijn of haar vrijwillige inzet? Aarzel dan
niet en meld hem of haar aan voor de prijs. Uw waardering is voor de vrijwilliger vaak een stimulans
om door te gaan met het mooie vrijwilligerswerk. Op www.nieuwkoop.nl/vrijwilligersprijs vindt u het
digitale aanmeldformulier. Aanmelden kan tot en met 30 oktober 2017.
De jeugd-/Vrijwilligersprijs 2017 reiken we uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Vera Jansen, Thijs Keijzer, Dave Keijzer, Jayden van Dijk, Jesper van Niekerk,
Victor Barnas, Luna Bomas, Indy Nieuwenhuizen, Tygo van Lammeren en Dilan
Slof.
AGENDA:
Woensdag 25 oktober
Vrijdag 3 november
Dinsdag 7 november
Woensdag 8 november
Donderdag 16 november
Vrijdag 17 november
Maandag 20 november
Dinsdag 5 december
Dinsdag 5 december
Donderdag 14 december
Dinsdag 19 december
Woensdag 20 december
Woensdag 20 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december

MR vergadering
Laatste inleverdag ACTIE SCHOENMAATJES
Schoolschoonmaakavond
Nationaal Schoolontbijt
GMR vergadering
H. Vormsel groep 8, Petrus en Pauluskerk Aarlanderveen 19.00 u.
Oudervereniging vergadering
Sinterklaasfeest
Groep 1 en 2 ’s middags vrij
MR vergadering
GMR vergadering
Kerstviering met senioren
Kerstviering alle groepen
De Glazen Klas, Serious Request
‘Alle leerlingen ’s middags vrij: start Kerstvakantie

FIJNE HERFSTVAKANTIE
TEAM DE VOSSESCHANS
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Edukans Schoenmaatjes
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau
Dit najaar doet onze school weer mee met de
actie Schoenmaatjes. Dit is een actie van
Edukans, waarbij kinderen in Nederland een
schoenendoos vullen met schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in landen als Albanië,
Moldavië, Sri Lanka of Ghana.
De schoenendoosactie is een mooi middel om
met je kinderen in gesprek te gaan over hoe
goed wij het hier hebben en dat dat elders in de
wereld toch echt wel eens anders is.
Nogmaals benadrukken we graag dat het
natuurlijk vrijwillig is om er aan mee te doen.
Ook hoef je daar niet veel geld aan uit te geven:
iets van je zelf weggeven, dus delen is al erg
mooi!
De bijdrage aan de verzendkosten is ook
vrijwillig.
Sommige kinderen vinden het vervelend als hun ouders besluiten niet mee te doen met
de schoenendoosactie omdat zij dan zonder doos op school komen.
Als er dan in de klas erg veel aandacht aan wordt besteed, voelen zij zich niet fijn. We
gaan de schoenendozen dan ook verzamelen in de gemeenschappelijke ruimte en niet
meer in de klas.
Hoe het precies werkt staat in de folder die de kinderen mee naar huis hebben
genomen.
Graag ontvangen wij de gevulde schoenendoos uiterlijk 3 november terug op school.
Op www.vosseschans.nl vindt u meer informatie over deze actie en houden wij het
aantal ingeleverde schoenendozen bij.
Laten we hopen op een gemeenschappelijke ruimte vol met schoenendozen!
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Opvoeden van drukke kinderen, een hele uitdaging!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert dit najaar de cursus ‘Aan de slag met drukke
kinderen’ voor ouders met drukke kinderen tussen 4 en 12 jaar. De cursus start op dinsdag 24 oktober
2017 in Leiden en is bedoeld voor ouders in de hele regio.
Soms is druk gedrag gewoon een vraag om aandacht,
onmacht of een signaal dat een kind even niet lekker in
opvoeding van een druk kind is een hele uitdaging. Als
soms machteloos voelen. Je probeert van alles, maar

een vorm van
zijn vel zit. De
ouder kun je je dan
niets lijkt te helpen.

Daarom organiseert het Centrum voor Jeugd en
Gezin de cursus
‘Aan de slag met drukke kinderen’ om jou als ouder
van één of meer
drukke kinderen een steuntje in de rug te geven.
Onder leiding van
twee deskundige docenten van het CJG leer je om het drukke, hyperactieve gedrag van je kind(eren) weer
hanteerbaar te maken, zodat het weer plezierig is om met elkaar om te gaan. Tijdens de cursus komen
allerlei onderwerpen aan bod, zoals de oorzaken van druk gedrag, bevorderen van gewenst gedrag en
grenzen stellen. Er is volop de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders en
vaardigheden in de praktijk te brengen.
Alle ouders met een druk kind in de regio Hollands Midden zijn van harte welkom!
Datum en locatie
Data:
dinsdag 24 oktober, 31 oktober, 7 november en 14 november 2017
Tijd:
19.30-21.30 uur
Locatie: CJG Leiden Noord
Kosten: € 20,- per persoon (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).
Aanmelden kan 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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Betreft: Informatiebrief Sportclinics 2017
In de herfstvakantie worden er 2 uur durende sportclinics gegeven in de ochtend van 10 – 12 00 uur op
woensdag 18 oktober en vrijdag 20 oktober,
Tijdens deze clinic: heeft uw kind 2 uur lang fun met een mix van indoorsporten zoals freerunning, judo,
klimmen en klauteren, samenspel, gym, atletiek en balsporten. Dit alles onder professionele begeleiding
van kinderoefentherapeuten.
Tussendoor wordt voor drinken en gezorgd en je krijgt een aandenken mee na afloop. Kledingadvies:
sportkleding en sportschoenen/goede gympen. Ouders zijn hierbij na de start niet aanwezig.
Voor wie: Het is voor iedereen van 4-12 jaar tegelijkertijd, dus neem
broer/zusje/vriend/buurjongen mee als die ook zin hebben om te komen sporten.

ook

zeker

je

Kosten: 10 euro per deelnemer. Dit kan contant of per pin betaald worden bij aankomst.
Locatie: sporthal de Vlinder te Ter Aar of Sporthal de Ringkant in Nieuwveen (staat in bevestigingsmail
na aanmelding)
Opgeven of voor vragen: Mail naar info@oefentherapievoorkinderen.nl of bel naar 035 6422944 om door te
geven welke dag en met hoeveel kinderen jullie mee willen doen! Dan ontvang je een bevestigingsmail van
deelname,

Graag tot ziens bij onze sportclinic,
Janneke Jonker, Tineke Renes, Jonne Veldmeijer, Jamilla van Wijk
kinderoefentherapeuten Cesar
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