Periode zaterdag 23 decembe 2017 t/m vrijdag 12 januari 2018
38e jaargang nr. 17
1111111``1111101110093.1123123dsfdsdsadfasdfasdfasdfasdf09nr.n9999909090909nr.08nm03-032

ALGEMEEN NIEUWS:
Kerst 2017:
Wat hebben we een mooie week achter de rug.
Woensdagmorgen zijn we gestart met de kerstviering samen met onze senioren overburen. Een
prachtige ochtend die geheel werd verzorgd door de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. De
uitnodigingen, de ontvangst, het presenteren van het programma, de bingo, de catering en zelfs een
leuke attentie bij het weggaan alles was perfect geregeld. Ook de kleuters hebben bijgedragen aan
deze ochtend met het zingen van kerstliedjes. Kortom de senioren en leerlingen hebben met en van
elkaar genoten. Een leerzame ervaring burgerschap voor onze leerlingen.
Daarna woensdagmiddag de kerstviering in de kerk van Aarlanderveen. Een prachtig versierde kerk
met van iedere groep een mooi kunstwerk. Alle groepen hebben een bijdrage geleverd aan de
viering met liedjes, verhalen, gedichten en groep 7 heeft het kerstverhaal op een geweldige manier
opgevoerd. Het was een waardevolle viering waarin de verbondenheid met elkaar duidelijk
aanwezig was. Ook de ondersteuning van het koor Lords Voice was erg mooi. Daarna het kerstdiner
op school. Het samen eten staat altijd in het teken van “samen delen” en dat was overal duidelijk
zichtbaar. Ondertussen konden de ouders genieten van een hapje en drankje op het plein.
Donderdag de glazen klas en vrijdagmorgen nog een ochtend om samen deze mooie periode af te
sluiten en te beginnen aan een welverdiende Kerstvakantie.
Hartelijk dank aan alle mensen die zich extra hebben ingezet om deze week zo met elkaar te
kunnen vieren.
Het is een rijkdom om zo met elkaar te vieren, te genieten, te zorgen, te helpen en aandacht te
geven aan elkaar. Dat geeft een warm gevoel en is een mooie start voor Kerstmis en waardevol om
mee te nemen naar het nieuwe jaar. Laten we er samen ook in 2018 weer een mooi jaar van
maken.
Ik wens iedereen mede namens het team van De Vosseschans een allemachtig, prachtig, gezond en
stralend 2018.
Maria Uyttewaal
De Glazen Klas:
Een meer dan geweldige dag en een opbrengst van bijna
€ 5.000,00!
Dat is het resultaat van De Glazen Klas 2017.
Dankzij de medewerking van de andere basisscholen,
waarbij Aeresteijn wel een heel grote duit in het zakje
heeft gedaan, hebben we dit jaar weer een bedrag
opgehaald dat de verwachtingen te boven gaat. Het zijn de
kinderen die enorme bedragen bij elkaar weten te halen
door flessen in te zamelen en op de markt (die alleen maar
groter wordt) hun spullen te verkopen of andere leuke
acties bedenken waar ze geld mee verdienen. Prachtig om (achteraf) te horen welke originele
manieren er gevonden zijn om geld in te zamelen.
We zien ook steeds meer ouders, opa’s en oma’s buren, familie, vrienden die spontaan langskomen
en enthousiast hun portemonnees legen op deze dag.
De kinderen en meester Ruud hebben een bijzondere dag gehad, leuk dat zij af en toe, tegen
betaling, bezoek kregen van leerlingen en opa’s en oma’s!
Speciale dank aan al die sponsors, de winkeliers en ondernemers van Ter Aar. Al die bezoekers en
ouders en collega’s die geholpen hebben met organiseren en leveren van materialen.
Dat maakt De Glazen Klas meer dan een actie voor Serious Request!!!
(Inmiddels zijn de foto’s van de kerstviering en Glazen Klas via Schoudercom verstuurd).
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Rikistichting:
De leerlingen van groep 8 hebben met veel plezier 90 kerstpakketten
rondgebracht bij senioren in Ter Aar namens de Rikistichting. De
ontvangers waren blij verrast met het pakket!

Kinder kerstviering 24 december:
Kerstavond is er een gezinsviering in de Petrus en Paulus kerk van
Aarlanderveen.
Speciaal voor deze viering is er een kerst-kinderkoor opgericht. De
viering begint om 17 uur.
Op tweede kerstdag is het Kindje Wiegen (zie onderstaand bericht) in de
Petrus en Paulus kerk in Aarlanderveen .
Deze viering begint om 10 uur en is ook leuk voor de allerkleinsten.
We hopen jullie allemaal te zien kerstavond 24 december en/ of tweede
kerstdag.
Op kraamvisitie: ....Kindje wiegen;
Heden is ons geboren een Goddelijk kind: Jezus is zijn naam.
Zijn trotse ouders Maria en Jozef nodigen alle kleintjes uit om op
kraamvisite te komen op
2e kerstdag om 10.00 uur bij de kribbe in onze eigen mooie kerk in
Aarlanderveen
We gaan dan een mooi kerstverhaal vertellen en kerstliederen zingen en
daarna mogen alle kleintjes een lichtje aansteken bij Jezus in de
kerststal.
Nadat we een mooi afscheidslied gezongen hebben met muziekinstrumentjes is er voor de kleintjes
een verrassing om mee te nemen, en voor de pappa’s en mamma’s, opa’s en oma’s weer de
overheerlijke warme chocolademelk.
Komt dus allen tezamen 2e kerstdag om 10.00 uur.
Lezen in de kerstvakantie:
Vakantie!
De tijd van kerstmis vieren en het oude jaar afsluiten en nieuwe jaar inluiden.
Een mooie tijd van het jaar!
Toch willen wij u vragen om ook te blijven lezen met uw kind.
Alle kinderen krijgen een leesblad mee.
Op de voorkant staat een kerstboom met sterren.
Iedere keer wanneer je een opdracht van de ster hebt gelezen dan mag je deze ster kleuren.
Om afwisseling te brengen in het oefenen met lezen, staat op de achterkant een dobbelsteenspel
afgedrukt.
U kunt dit dobbelsteenspel gebruiken om te variëren met de leesoefeningen.
Op deze wijze blijft het leesniveau op het goede niveau.
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Milan Vos, Lieke Pieterse, Sven van Lammeren, Sven Putker, Damian van Vliet, Olle
van Zoest, Kian van der Meche, Yousef Al Baroudi, Brian en Jaimy Blom, Bart van
Duijnen, Meike Bader, Nikki Westerwaal, Evi Heemskerk en Joyce Zuidhoek.
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AGENDA:
Vrijdag 22 december
Dinsdag 16 januari
Maandag 29 januari
Vrijdag 2 februari
Maandag 5 februari

Alle leerlingen ’s middags vrij: start Kerstvakantie
Oudervereniging vergadering
Schoolschoonmaakavond
Warme Truiendag
MR Vergadering

TEAM DE VOSSESCHANS WENST IEDEREEN:

PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
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