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ALGEMEEN NIEUWS:

Portfolio
Vandaag krijgen alle leerlingen hun portfolio mee naar huis. Voor de groepen 4 tot en met 8 is een
bijlage bij het rapport gevoegd waarin belangrijke informatie staat die betrekking heeft op het
bieden van passende hulp, Cito en de werkwijze rond Snappet.
Wilt u ook samen met uw kind het formulier invullen “Mijn reactie op het portfolio van februari”
voordat de portfolio wordt ingeleverd?
Dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 februari zien wij u graag op school voor het
portfoliogesprek van uw kind.
Samen Scholen
Woensdag 14 februari hebben de drie teams van de scholen weer een bijeenkomst gehad voor
Samen Scholen. Met elkaar hebben we de voorbereidingen gedaan voor de schoolbezoeken. Het doel
van deze schoolbezoeken is het ophalen van veel informatie zodat we onze nieuwe onderwijsconcept
zo optimaal mogelijk neerzetten. Wij gaan naar 4 verschillende scholen: Kindcentrum Boschveld ,
IKC Stella Nova, Basisschool De Wittering en Basisschool Het Talent.
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Sociale Veiligheid Thema-avond 3 april 2018
Per augustus 2017 zijn scholen verplicht om een integraal sociaal veiligheidsbeleid te hebben. Doel
van dit beleid is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen ,
leerkrachten en ouders. En alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en
pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten
voordoen maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.
Een onderdeel van dit veiligheidsbeleid is ook de lichamelijke en relationele ontwikkeling van
kinderen.
Als team krijgen wij hierover scholing eind maart en vanaf 9 april starten wij dan met het project
“Kriebels in je buik”.
U, als ouder, willen wij ook graag meenemen in dit traject. Samenwerking hierbij is essentieel.
Daarom is er op dinsdag 3 april 2018 van 19.15 – 21.30 uur een ouderavond over dit thema. Deze
avond wordt verzorgd door Edith Kuiper, adviseur gezondheidsbevordering CJG. Noteert u dit alvast
in de agenda?

Studiedag 14 maart
Ter herinnering. Deze dag gaan wij op scholenbezoek bij andere scholen voor input en ervaringen
voor de ontwikkeling van het onderwijsconcept in het kader van Samen Scholen.
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Frank Barnas, Britt van Hameren, Luca van der Meche, Dygo van Driel, Noud
Glasbergen, Tim Keijzer en Nick Steenwijk.
Batterijen en cartridges:
Steun onze school met lege cartridges uit uw printer. Met het inzamelen van deze cartridges is veel
geld te verdienen voor onze school, geld dat dan weer wordt aangewend voor het
computeronderwijs op onze school. Maar door het bij ons inleveren van uw lege inkjet- en
lasertoner-cartridges spekt u niet alleen onze schoolkas, maar levert u ook een bijdrage aan het
milieu.
AGENDA:
Dinsdag 20 februari
Woensdag 21 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari
Zaterdag 10 maart
Maandag 12 maart
Woensdag 14 maart

Portfoliogesprekken gr. 1 t/m 7
Portfoliogesprekken gr. 1 t/m 7
Portfoliogesprekken gr. 1 t/m 7
’s middags alle leerlingen vrij: start Voorjaarsvakantie
Klussenzaterdag
Oudervereniging vergadering
Studiedag, alle leerlingen vrij.
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Buurtsport Ter Aar programma februari,maart & april !
Feestweek
Volgende week is het tijd voor de FEESTWEEK! Wederom bieden we twee bijzondere activiteiten aan. Zie de foto hieronder.
We zien jullie graag volgende week!

Olympische winterspelen
Tijdens de voorjaarsvakantie kan je op een leuke en originele manier je helden van de olympische spelen na doen. Zie de foto
hieronder voor meer informatie:

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

Sportprojecten na de voorjaarsvakantie!
Na de voorjaarsvakantie kan je weer mee doen aan 3 nieuwe sportprojecten! Ze worden weer heel
gaaf,leuk en leerzaam dus schrijf je in!

Nieuw! Eerste les sportproject is proefles
Bij inschrijving voor een project (bijvoorbeeld 6 lessen) zien wij de eerste les als een proefles. Je betaalt
dan dus maar 10 euro om lekker zeven weken te kunnen sporten! Schrijf je wel van te voren in

Wil je mee doen? Schrijf je in!
Wil je ook mee doen met een onze activiteiten Dat kan! Voor slechts 2 euro per keer kan je meedoen!
Meld je aan! Overleg met je ouders en stuur ons een mail; sport@kcdeboomhut.nl . Is het de eerste keer
dat je mee doet met een buurtsportactiviteit ga dan naar: http://www.kcdeboomhut.nl/ en druk op
inschrijven.
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