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ALGEMEEN NIEUWS:
Stakingsdag dinsdag 12 december:
Zoals u al heeft kunnen lezen via ons Ouderportaal Schoudercom, zal de school dinsdag 12
december gesloten zijn vanwege de landelijke stakingsdag.
Het paard is terecht!
Afgelopen dinsdag was het groot feest bij de Vlinder en op school.
Sint kwam met de trekker naar de Vlinder, de pieten vonden een wit paard(je)….
Alles is goed gekomen!! Alle ouders die hebben geholpen om het feest weer tot een succes te
maken,
heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!
Kerst 2017:
Tijdens het kerstdiner van de kinderen, nodigen wij u als ouder uit op het bovenbouwplein voor een
glaasje gluhwein en warme chocolademelk op het plein. Ook kunt u ook een lekker kopje soep of
pizza eten tegen een kleine vergoeding. Wij zouden het leuk vinden als u hierbij aanwezig kunt zijn.
Volgende week volgt er nog meer informatie over het kerstfeest.
De Kerstcommissie
De Glazen Klas:
Sint heeft het land verlaten, dus de tijd van kerst is aangebroken.
Dat betekent ook dat de acties rond De Glazen Klas weer van start gaan,
inmiddels een mooie traditie waarbij we in de kersttijd samen denken aan
anderen.
Het thema van Serious Request is dit jaar “Breng ze weer samen” waarbij
het doel is om families uit oorlogsgebieden te herenigen.
De plusklas is de grote organisator, 7 jaar geleden waren het deze
kinderen die op het idee kwamen op actie te voeren voor Serious
Request. Vandaar dat het ook deze kinderen zijn die de acties
organiseren en coördineren en als DJ De Glazen Klas zullen bemensen,
samen met meester Ruud.
Inmiddels doen heel veel andere groepen mee met deze actie, ieder op
hun eigen manier. Zelfs de andere scholen komen langs om hun
opbrengsten te doneren.
Omdat we weten dat heel veel kinderen wel een bezoek aan De Glazen Klas willen brengen zijn er
ook acties waarbij je even te gast kunt zijn.
Dit jaar hebben de winkeliers van Het Lindeplein aangegeven ook actie te voeren, hiervoor is al
eerder een Schoudercom bericht verstuurd, in de bijlage nogmaals de info.
We hopen op een mooie dag, 21 december van 8.30 tot 16.30 uur staat De Glazen Klas weer in de
gemeenschappelijke ruimte.
Vanaf ’s middag 13.30 uur zijn er allerlei kraampjes waar iedereen terecht kan.
Tegen het einde zullen we weer een speciale, spectaculaire actie hebben als we het streefbedrag van
€ 2000,00 gehaald hebben.
Kijk alvast op https://kominactie.3fm.nl/actie/de-glazen-klas , hier kunnen ook donaties geplaatst
worden.
Op de dag zelf zijn we de hele dag te volgen via: https://www.ustream.tv/broadcaster/16254560
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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
DINSDAG 12 DECEMBER SPORTFESTIJN IN DE VLINDER:
Buurtsport Ter Aar en sporthal De vlinder bieden voor alle kinderen vanaf 6 jaar
uit Ter Aar tijdens de stakingsdag tussen 14 en 15:30 uur een sportfestijn aan!
Kom trefballen, paaltjesvoetballen en doe een klim en spring parcours!
Meld je aan via sport@kcdeboomhut.nl of als je voor het eerst mee doet aan
onze activiteiten ga dan naar www.deboomhut.nl en druk op inschrijven. Tot
dinsdag! Zit je op de BSO deze dag? is deelname gratis. Zit je niet op de BSO
deze dag dan kost deelname 2 euro.
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
Welkom:
Deze week startte Jayden Sneeuw in groep 1A, De Krokies, bij juf Tineke en juf Tjitske.
Wij wensen Jayden een hele prettige en leerzame tijd toe bij ons op de Vosseschans
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Dani Tekelenburg, Lotte Brouwer, Lise Heemskerk, Ize Rijnsburger,
Luuk Sneeuw.
AGENDA:
Dinsdag 12 december
Donderdag 14 december
Dinsdag 19 december
Woensdag 20 december
Woensdag 20 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december

Stakingsdag: school gesloten.
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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