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ALGEMEEN NIEUWS:
Voorleesontbijt- Nationaal Schoolontbijt :
Woensdag 8 november doen wij mee met het Nationaal Schoolontbijt. De
kinderen mogen 7 november een bord, bestek en beker meenemen naar
school. Wel even voor zien van een naam. Het zou leuk zijn als je in
pyjama komt en neem gerust je favoriete knuffel mee.
De Oudervereniging
Actie Schoenmaatjes:
Ook jaar doen we weer mee met de actie schoenmaatjes. Met deze actie zorgen
wij er mede voor dat minder bedeelde kinderen in arme landen in deze komende
december periode ook een mooi cadeau krijgen. Dit in de vorm van
schoolspulletjes, toiletspulletjes en klein speelgoed. Er kan zelfs voor gekozen
worden om een persoonlijk bericht te krijgen van de ontvanger van de doos.
Hierover leest u meer in de folder die op vrijdag 14 oktober mee naar huis
gegeven is. Op Schoudercom kunt u ook nog eens nalezen over deze actie en bij
de administratie zijn nog extra folders op te halen.
De gevulde schoenendozen mogen in de gemeenschappelijke ruimte gebracht worden.
Denkgewoonte:
“Ik denk na hoe ik iets kan leren”
Deze denkgewoonte staat de komende periode tot aan de kerstvakantie centraal. Binnen de groepen
wordt extra aandacht besteed aan: hoe leer je iets en wat kun jezelf inzetten om het leren goed te
laten verlopen. Het leren over leren is belangrijk omdat dit een krachtige ondersteuning is voor het
ontwikkelproces van uw kind. Ook thuis kunt u hierbij uw kind ondersteunen. Hieronder enkele tips.
1. Bedenk een opdracht, zoals het maken van een puzzel of het bouwen van een toren.
Maak samen met je kind een actieplan om de opdracht uit te voeren. Teken of schrijf de
stappen in het actieplan.
Loop samen alle stappen nog eens door. Bespreek of de stappen goed bedacht zijn. Stel de
stappen bij waar het nodig is.
Vertel hoe jij een actieplan maakt. Vertel waarom je dit doet en hoe je te werk gaat.
2. Vertel je kind dat je tijdens het werken soms even moet stoppen om te controleren of alles
goed gaat. Zeg dat je dan soms een andere oplossing en/of strategie kiest omdat die
handiger of beter is.
Bespreek ook wat je hiervan leert en hoe je het een volgende keer gaat doen.
3. Stel je kind, voordat hij of zij met een werkje of spelletje start, de volgende vragen: Wat
wil je leren? Hoe ga je dit leren? Welke informatie heb je hiervoor nodig? Waar kun je deze
informatie vinden? Hoe ga je het uitvoeren? Wat is je plan?
4. Leer je kind om na afloop te reflecteren (terugkijken, evalueren) op hoe iets gegaan is.
Vraag ook welke strategie, gedachte en actie hij/zij had tijdens het werken.
5. Bespreek wat je kind geleerd heeft en hoe je kind het een volgende keer gaat doen. Neem
de tijd voor deze reflectie.
6. Laat aan je kind zien dat je zelf ook na afloop reflecteert (terugkijken, evalueren). Geef
voorbeelden.
Bespreek wat je geleerd hebt en hoe je het een volgende keer gaat doen
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Kinderkerk:
Op zondag 5 november is er weer kinderkerk. We gaan in twee groepen luisteren naar een verhaal.
De jongste kinderen gaan een mooie vis versieren en de oudste kinderen denken na over een vraag
en we hopen hierop antwoord te krijgen. Graag zien we jullie op zondag 5 november om 09:15 uur
in de Petrus & Pauluskerk in Aarlanderveen!
Werkgroep kinderkerk
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.
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Senna van Leijden, Lieve van der Pijl, Bodhi Haig, Senea Meeuwis en Liwia Kuszaj.

Welkom op De Vosseschans:
Na de herfstvakantie zijn op De Vosseschans de volgende nieuwe leerlingen gestart:
In groep 1A, Jase Keijzer en Pien Verpoort.
In groep 1/2B, Daniël den Dulk
In groep 1/2C, Merel Romijn
In groep 4A, Angelina den Dulk
In groep 5A, Anne Romijn en Lisa Romijn
Wij wensen hen allen een hele prettige en leerzame tijd toe bij ons op De Vosseschans!

AGENDA:
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

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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Buurtsport programma na de herfstvakantie: sportprojecten!
Vanaf de herfstvakantie zal er wekelijks per dag een sport of spel worden herhaald tot 1 week voor de
volgende vakantie. Op deze manier kunnen de kinderen een sport goed leren. We noemen dit
sportprojecten.
Maandag : Trefbal
We spelen elke maandag
een variant van trefbal
Locatie: De
Vossenschans

Dinsdag:Van slagbal tot
softball
We beginnen met slagbal tot
je een home run slaat met
softbal
Locatie: De Vlinder

Donderdag: Denksport
Denken is ook een sport! We leren je
schaken,dammen en misschien een sport
die je nog niet kent
Locatie: De Vossenschans

De feestweek!
De laatste week voor de vakantie noemen wij de feestweek! In die week zullen er bijzondere activiteiten
worden aangeboden door ons! Welke dat zijn laten wij binnenkort weten!
Wil je ook mee doen met een van de sportprojecten? Dat kan! Voor slechts 2 euro per keer kan je
meedoen! Meld je aan! Overleg met je ouders en stuur ons een mail; sport@kcdeboomhut.nl . Is het de
eerste keer dat je mee doet met een buurtsportactiviteit ga dan naar: http://www.kcdeboomhut.nl/ en druk
op inschrijven.
We hopen je binnenkort te zien!
Sportieve groeten,
Buursportcoaches Bas en Nick
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