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ALGEMEEN NIEUWS:
Schoolfruitprogramma:
Vanaf 13 november starten de 20 “fruit- en groenteweken” weer…en De Vosseschans doet weer
mee!
In de bijlage is te lezen wat deze actie precies inhoudt.
We zouden heel graag weer graag gebruik maken van de fruit- en groenteschilkwaliteiten van
ouders!
U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind en/of via Schoudercom.
We verheugen ons weer op de gezellige schilmomenten in de gemeenschappelijke ruimte!!
Nationaal Schoolontbijt:
Afgelopen woensdag was het schoolontbijt, het was een groot succes. Bijna iedereen kwam in
pyjama of ochtendjas naar school, waar een heerlijk ontbijt klaarstond. Het ontbijtje was geheel
verzorgd. Na het ontbijt werd er in iedere klas voorgelezen door een persoon met een bijzonder
beroep. Na het voorlezen vertelde de lezer over zijn of haar beroep. Mocht u denken, ik heb ook een
bijzonder beroep en zou volgend jaar ook best willen voorlezen en komen vertellen of mijn beroep,
dan kunt u altijd een mail sturen naar de oudervereniging.
Daarnaast hebben we de oudere overburen verrast met een ontbijtpakketje. Een aantal leerlingen
van groep 6 heeft dit naar de overburen gebracht zodat zij ook nog van een heerlijk ontbijtje
kunnen genieten!
Al met al een zeer geslaagde ochtend waarvoor dank aan alle lezers en hulpouders.
De oudervereniging
H. Vormselviering 17 november:
De afgelopen maanden hebben de vormelingen uit groep 8 zich voorbereid op hun Heilig Vormsel.
Vrijdagavond 17 november is het dan zover. Bisschop Van den Hende zal de kinderen het Heilig
Vormsel toedienen. Koor Lord’s Voice is aanwezig om deze avond muzikaal te omlijsten. Deze
feestelijke viering begint om 19.00 uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. U bent
van harte uitgenodigd om deze avond met ons mee te vieren.
Vormselwerkgroep Aarlanderveen en Ter Aar
Ouderbijdrage 2017-2018:
Een vriendelijk verzoek aan de ouders die de ouderbijdrage 2017-2018 nog niet hebben voldaan om
dit alsnog te doen. Heeft u vragen over de factuur dan kunt u altijd even contact opnemen met de
penningmeester van de Oudervereniging; Eva Rodenburg (06-52046430).
Hartelijk dank.
Studiedag 6 december 2017 :
Op deze dag hebben de leerkrachten een studiedag en zijn de leerlingen vrij.
Ontwikkelingen in het onderwijs:
Op 7 november 2017 is het PO front (leerkrachten, bonden, schoolleiders, schoolbesturen) in
gesprek gegaan met de Minister Slob over de urgente situatie binnen het onderwijs. De
ontwikkelingen in deze gesprekken zullen van invloed zijn voor de stappen die vanuit het
onderwijsveld de komende tijd gezet gaan worden.
Als de resultaten van deze gesprekken niet voldoende zijn voor het onderwijsveld kan dit leiden tot
een landelijke stakingsdag op 12 december 2017.
Besluit hierover vindt plaats voor 5 december. Zodra hierover meer bekend is, wordt u hierover
geïnformeerd.
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Actie Schoenmaatjes:
De actie wordt verlengd….voor degene die nog geen kans heeft gehad om een
schoenendoos te vullen hebben we de periode van inleveren verlengd tot 17
november!
Meester Sybke heeft ook nog schoenendozen staan, deze kunnen bij hem
afgehaald worden.
In de gemeenschappelijke ruimte staat al een hele stapel, laten we hopen dat
we deze stapel nog kunnen laten groeien.
Voor iedereen die al een schoenendoos gevuld heeft, top, hartelijk dank!!!

De nieuwe leerlingenraad is geïnstalleerd.
De vergadering met de oude en nieuwe leerlingenraad heeft
plaatsgevonden. De oud leden hebben besproken met de nieuwe leden
wat zij geleerd hebben van het werken in de leerlingenraad en waarin zij
persoonlijk gegroeid zijn. Ook gaven de oud leden aan dat zij tevreden
zijn over de zaken die zij het afgelopen jaar hebben opgepakt. Dit waren
o.a.: de actie voor schone toiletten in de bovenbouw, het in het zonnetje
zetten wekelijks van een leerkracht, de aanschaf van
buitenspeelmateriaal en het organiseren van de verkiezingen. De nieuwe
leden hebben hun verkiezingsprogramma toegelicht waarbij bleek dat er
een aantal gezamenlijke onderwerpen zijn voor het komende jaar.
Het afgelopen jaar bestond de leerlingenraad uit 4 jongens, dit jaar
wordt de raad gevormd door vier meisjes.
Oude en nieuwe leden van de leerlingenraad bij de muur van trots.
Zoek:
Na de informatieavond van 11 september van groep 1/2B is de paraplu van mevr. Verlaan
verdwenen. Heeft iemand deze paraplu soms gezien/gevonden?
Juf Riet
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Dieke Wijsman, Franka Kroon, Nomi van Eijk, Lourdes Hoogervorst en Lizzie van
der Vlugt.
AGENDA:
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

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
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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 17 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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