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ALGEMEEN NIEUWS:
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.
In de bijlage treft u het hele programma nogmaals aan, dit programma is eerder al via
Schoudercom verstuurd.
De Kerstcommissie
De Glazen Klas:
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

Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Rosanna Roest, Melle van der Vlugt, Sophie Hoogervorst en Martijn Kroft.

AGENDA:
Dinsdag 19 december
Woensdag 20 december
Woensdag 20 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
Dinsdag 16 januari
Maandag 29 januari
Vrijdag 2 februari
Maandag 5 februari

GMR vergadering
Kerstviering met senioren
Kerstviering alle groepen
De Glazen Klas, Serious Request
Alle leerlingen ’s middags vrij: start Kerstvakantie
Oudervereniging vergadering
Schoolschoonmaakavond
Warme Truiendag
MR Vergadering
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Kerstprogramma 2017
We vieren dit jaar het Kerstfeest op woensdag 20 december 2017.
Het kerstfeest begint om 16.15 uur en duurt tot 19.00/19.05/19.10/19/15uur.
Vanaf 16.15 uur kunt u de kinderen in de kerk in Aarlanderveen brengen. Wilt u uw kind
thuis naar toilet laten gaan voordat u weggaat? (Dit is echt heel belangrijk!) Wij verzoeken
u zoveel mogelijk op de fiets naar de kerk te komen of te carpoolen. In verband met de
veiligheid van de kinderen vragen wij u om via de Oostkanaalweg en de Provinciale Weg
(naar Nieuwkoop) Aarlanderveen binnen te rijden. U wordt bij Studio Oosterman
opgewacht door verkeersregelaars deze wijzen u de weg naar de parkeerplaatsen.
Inwoners van Korteraar kunnen via Korteraar, Aarlanderveen inrijden en worden bij de
kerk opgewacht door een verkeersregelaar. Het verkeer tussen de kerk en studio
Oosterman proberen wij zoveel mogelijk te beperken ivm de veiligheid van de kinderen. Bij
de klas komen rijlijsten te hangen, zodat u kunt zien welke ouder er nog plek in de auto
heeft, zodat u kunt carpoolen met elkaar.
De kinderen mogen in de voor hen gereserveerde banken bij de groep plaatsnemen en de
ouders mogen daarachter in de banken plaatsnemen. Vlak achter de kinderen is er 1 bank
gereserveerd voor ouders die voor en tijdens de viering assisteren ( zoals bv de
verkeersregelaars). Wilt u deze reservering respecteren en hier niet plaatsnemen? De
viering begint om 16.30 uur. Pastor Hoogenbosch gaat deze viering voor, welke zal staan
in het teken van de herders die het kindje Jezus als eerste mogen ontmoeten. We hebben
dit jaar extra aandacht besteed aan het geluid, zodat iedereen in de kerk goed kan
verstaan wat er op het altaar gezegd wordt. Daarom vragen wij u vanaf het moment dat de
viering begint en het koor gaat zingen, vol aandacht te zijn voor alles wat er op het altaar
gebeurt. Als alle kinderen en ouders echt luisteren, wordt het een geweldige viering!

Na de viering mogen de kinderen weer naar school gebracht worden. Wij willen u verzoeken
om zowel in de kerk als bij de parkeerplaatsen de aanwijzingen van de kerstcommissieleden
op te volgen zodat de veiligheid van de kinderen niet in gevaar komt en de doorstroming bij
het uitgaan van de kerk te bespoedigen.
De Vosseschans
Vierambachtsstraat 31 2461 BA Ter Aar
0172-602939
www.vosseschans.nl
Algemeen: info@vosseschans.nl
Directie: m.uyttewaal@vosseschans.nl

Wilt u, als u met de auto terug naar school gaat, met grote voorzichtigheid rijden langs de
ouders en kinderen die op de fiets naar de kerk zijn gekomen?
Als u in de buurt van school woont, breng dan eerst de auto thuis en breng vervolgens de
kinderen lopend of op de fiets naar school. Woont u wat verder weg, probeer de auto dan
zoveel mogelijk op het Vosholplein te parkeren en breng ook dan de kinderen lopend naar
school. (Bij de school zullen 4 parkeerplaatsen met pionnen afgezet zijn voor de
leerkrachten die als laatste uit de kerk komen. Gelieve hier niet te parkeren.)
U als ouder nodigen wij uit voor warme chocomel en glühwein op het bovenbouwplein. Tegen
een kleine vergoeding kunt u daar ook iets warms nuttigen. Om de kerstviering van de
kleuters niet te verstoren, houden wij het gedeelte bij de ramen van dit lokaal zo veel
mogelijk afgeschermd.
De kerstmaaltijd staat weer in het teken van Samen Delen. Het is de bedoeling dat ieder
kind iets kleins meeneemt voor de maaltijd. In de onderbouw hangen intekenlijsten, in de
bovenbouw worden afspraken met de kinderen gemaakt. Mocht er op de intekenlijst alleen
nog iets staan dat u niet kunt maken (omdat u bv geen tijd hebt om het warm te maken na
de kerk) overleg dan even met de leerkracht. Wilt u alstublieft de hoeveelheid in de
gaten, want delen is alleen leuk als ook echt alles opgaat.

Alle kinderen nemen woensdagmorgen een bord, beker en bestek (voorzien van naam) mee
naar school. De koude gerechten kunt u om 12.00 uur in het lokaal brengen. Warme
gerechten kunt u meenemen als u uw kind in de klas brengt.
De kinderen van groep 1 en 2 mogen om 19.00 uur weer worden opgehaald uit hun lokaal,
de kinderen van groep 3 en 4 om 19.05 uur, de kinderen van groep 5 en 6 om 19.10 uur en
de kinderen van groep 7 en 8 om 19.15 uur.
Wij wensen iedereen een mooi kerstfeest.
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Doe je mee? Op donderdag 4 januari en vrijdag 5 januari 2018 van 10 00 – 12 00 uur
kun je deelnemen aan onze sportclinics,
Doelgroep: Basisschoolleeftijd (4-12 jaar), dus vraag je
broer/zus/neefje/nichtje/vriendjes ook mee!
Wat gaan we doen: Het wordt 2 uur lang kennis maken en plezier hebben met
verschillende sporten. Te denken aan free running, gym, klimmen en klauteren,
survival, balsporten, judo en samenspel.
Kosten: 10 euro per deelnemer
Locatie: gymzaal de Ringkant, Hazeweg 1, te Nieuwveen
Meer informatie of opgeven? Per mail: info@oefentherapievoorkinderen.nl, bel naar 035
6422944 (hoofdlocatie). Geef aan wat jullie voorkeursdag is, naam van de kind(eren) en
leeftijd(en). Vervolgens krijgt u een bevestigingsbrief met praktische informatie over de clinic.
Graag tot ziens in de kerstvakantie! Janneke Jonker & Jamilla van Wijk, praktijk voor
kinderoefentherapie
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Afgelopen twee maanden hebben we onze eerste sportprojecten gedaan. De kinderen hebben gedurende deze projecten elke
week meer en meer geleerd over deze sporten. Hieronder leest u welke sporten ze hebben gedaan:





Trefbal,
Van slagbal tot softbal
Denk sport

Feestweek en Kerstvakantie
Het is tijd voor de eerste feestweek. Hierna is het kerstvakantie en dan bieden we in de 2e week ook een
gave activiteit aan.
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Sportprojecten na de kerstvakantie
Na de kerst vakantie gaan we nieuwe sportprojecten doen. We hopen dat jullie één of meerdere
sportprojecten kiezen. Hieronder zie je het programma en andere informatie:

We hopen je binnenkort te zien!
Sportieve groeten,
Buursportcoaches Bas en Nick
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