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ALGEMEEN NIEUWS:
Sint:
Waar is het paard???
Deze week zagen we op school filmpjes over het paard van Sinterklaas.
De Pieten hadden een mooie stal in Ter Aar voor hem gevonden. Daar kan
Amerigo staan zolang Sinterklaas in Ter Aar is.
Alles leek goed te gaan totdat....
We zagen dat het paard verdwenen was uit de stal! Een zoektocht van de Pieten
heeft tot nu toe niets opgeleverd..... Wat zal Sinterklaas hiervan vinden? Ze durven het hem niet te
vertellen en hopen dat het paard snel teruggevonden wordt. Aan de kinderen van de Vosseschans is
gevraagd om mee te helpen het paard te vinden door hem te lokken met wortels. We verzamelen
deze in kruiwagens bij de ingangen van de school. Wie weet lukt dit nog voor 5 december..... Als
iedereen meehelpt en blijft rondkijken in Ter Aar, zou het toch goed moeten komen???
De filmpjes kun je nog eens bekijken via de website van de Vosseschans. Dat is ook handig voor
ouders die graag willen weten wat er allemaal aan de hand is. En ehhh, niets tegen Sinterklaas
vertellen hoor.
En dan 5 december….
Dan vieren wij op school het Sinterklaasfeest!
De kinderen worden die dag om 8:20 uur in hun eigen klas verwacht. Ze mogen hun jassen
aanhouden. Om 8:30 uur vertrekken we naar De Vlinder, waar het feest gevierd gaat worden.
Buiten bij De Vlinder zijn de ouders van harte welkom om bij de aankomst van Sinterklaas aanwezig
te zijn. Als Sinterklaas en zijn Pieten er zijn, wordt het feest binnen in De Vlinder voortgezet. Hierbij
kunnen alleen de hulpouders (die gevraagd zijn) aanwezig zijn. In De Vlinder mogen de kinderen
geen schoenen aan. Wij vragen u daarom de kinderen op deze dag schoenen aan te laten trekken
die gemakkelijk uit en aan gaan (liefst zonder veters). Kinderwagens e.d. mogen niet mee naar
binnen.
Als u foto’s maakt, doe dit dan voor eigen gebruik en plaats ze niet op internet.
Rond 9.45 uur gaan wij weer terug naar school. De Sint en zijn Pieten brengen dan een bezoek aan
alle klassen.
De kinderen hoeven deze dag geen hapje en drinken mee te nemen.
De groepen 1 en 2 zijn ‘s middags vrij.
Wij wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest toe!
Stakingsdag 12 december:
Zoals al eerder aangegeven in de Mededelingen wordt er gesproken binnen het basisonderwijs over
een stakingsdag op 12 december 2017. Momenteel zijn er nog gesprekken gaande met Minister Slob
(Onderwijs) over de urgente situatie binnen het onderwijs.
Als de resultaten van de gesprekken niet voldoende zijn voor het onderwijs zal dit leiden tot een
landelijke stakingsdag op 12 december. Dit kan betekenen dat op 12 december
De Vosseschans deel neemt aan de staking en de school gesloten is.
Besluit over de landelijke stakingsdag wordt genomen voor 5 december. Zodra meer bekend is,
wordt u hierover geïnformeerd.
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Rommelmarkt voor Serious Request:
Op de achtergrond zijn we al bezig met het organiseren van De Glazen Klas, want op 21 december
zullen 6 kinderen en meester Ruud zich weer opsluiten.
Ter voorbereiding hebben 2 enthousiaste ouders al een vraag:
Wij willen dit jaar graag weer een rommelmarkt organiseren voor Serious Request (De Glazen Klas).
Dus heeft u nog speelgoed, boeken, kerstspullen etc. waar uw kinderen of u niets meer mee doen,
dan kunt u dit inleveren bij één van ons.
Na afloop van de rommelmarkt brengen wij de overgebleven spullen naar de kringloopwinkel.
Wij hopen op een leuk bedrag voor Serious Request!
Alvast bedankt Sylvana Hoogervorst, Lindepad 16
Patricia van Duijnen, Larikslaan 13
Voorleeskampioenschap:
De afgelopen weken is er door velen hard geoefend op het voorlezen. In alle bovenbouwgroepen
werd gestreden om leestopper van de groep te worden. Gistermiddag was het zover en werd er
gestreden om de felbegeerde titel ‘Schoolkampioen voorlezen’. Groep 7 en 8 waren aanwezig voor
de nodige support. Er waren zelfs posters gemaakt om de kandidaten aan te moedigen!
Ingespannen zaten de juryleden te luisteren naar de fragmenten die werden voorgelezen. Er werd
gelet op de toon, tempo, en correct gebruik van de leestekens. Ademloos werd er geluisterd naar de
verschillende verhalen. Dan het zenuwslopende wachten op de uitslag van het juryberaad.
Uiteindelijk komt dan het antwoord op de vraag wie o wie is dit jaar “Schoolkampioen voorlezen’ ?
Anoek van Duijnen uit groep 8, heeft deze titel verdiend en kreeg het bijbehorende certificaat
uitgereikt door juf Maria. Anoek gaat De Vosseschans vertegenwoordigen in de volgende ronde.
Kinderkerk:
Op zondag 10 december is er een extra peuterviering.
De viering is gericht op peuters van 2 tot 4 jaar, broertjes en zusjes zijn ook welkom. De ouders of
opa's en oma's mogen er gezellig bij zitten. Tijdens de viering gaan we het kerstverhaal lezen met
de peuters en liedjes zingen. We bidden en steken kaarsjes aan. Na de viering is er koffie en
limonade met iets lekkers en gaan we met de peuters knutselen.
De viering begint om 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen.
We hopen jullie allemaal te zien op zondag 10 december.
Werkgroep peuterkerk
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Jasper Zwirs, Seb de Jong, Mila Rodenburg, Jayden Sneeuw, Niels van Lammeren en
Thomas Lek.

AGENDA:
Dinsdag 5 december
Dinsdag 5 december
Woensdag 6 december
Donderdag 14 december
Dinsdag 19 december
Woensdag 20 december
Woensdag 20 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december

Sinterklaasfeest
Groep 1 en 2 ’s middags vrij
Studiedag IKC: alle leerlingen vrij
MR vergadering
GMR vergadering
Kerstviering met senioren
Kerstviering alle groepen
De Glazen Klas, Serious Request
Alle leerlingen ’s middags vrij: start Kerstvakantie

FIJN WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS

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

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

