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ALGEMEEN NIEUWS:
14 maart, studiedag:
Op woensdag 14 maart zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag.
Op deze dag gaan we, samen met Het Kompas en De Fontein, op bezoek bij IKC’s om inspiratie op
te doen voor het te bouwen IKC Ter Aar.
Oproepen via Schoudercom:
Ons ouderportaal Schoudercom werkt, dat blijkt wel uit de reacties als er oproepen geplaatst
worden.
Op dit moment wordt er nog hulp gevraagd voor de aankomende Koningsspelen op 20 april, fijn dat
al zoveel ouders hebben gereageerd….maar we hebben nog flink wat hulp nodig!
Ook voor de paascreamiddag op 29 maart komt een oproep, Bent u creatief en/of wilt u een
workshop geven, aanmelden kan dan via Schoudercom!
Kinderkerk
In de bijlage bij deze mededelingen leest u alles over de Palmpasenviering van zaterdag 24 maart
om 19:00 uur. Graag zien we dan vele kinderen met hun Palmpasenstok. Met die mooi versierde
stok kunnen de kinderen om 18:40 uur naar ’t Achterom komen. We gaan dan in optocht de kerk in.
Na de viering kunt u de Palmpasenstok wegbrengen naar iemand die een beetje extra steun en
aandacht goed kan gebruiken. Houten kruisen kunt u ophalen bij Esther van der Salm
(Westkanaalweg 68e, tel. 0172-211300) of Sandy Beckers (Walnootstraat 28, tel. 0172-602108).
Graag even bellen van tevoren.
Op vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag. Er is dan om 15:00 uur een korte kerkviering over ‘de
Kruisweg’. Kinderen lezen de verhalen van de lijdensweg van Jezus voor. Iedereen mag ook een
bloem meenemen om zo Jezus te eren.
Werkgroep Kinderkerk
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?
Welkom:
Deze week is Daryl Heemskerk gestart op de Vosseschans, in groep 1A, De Krokies, bij juffrouw
Tineke en juffrouw Tjitske.
Wij wensen Daryl hele prettige tijd toe bij ons op de Vosseschans!
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Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Wesley Kalshoven, Thomas Kleine, Mats Luijben, Naomi Sneeuw, Thijmen de Jong,
Robin van der Hoorn, Merel Verlaan en Celina van der Salm.
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:
Maandag 12 maart
Woensdag 14 maart
Woensdag 21 maart
Dinsdag 27 maart
Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april
Dinsdag 3 april
Woensdag 11 april
Maandag 16 april
Maandag 16 april
Dinsdag 17 april
Woensdag 18 april
Donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
Vrijdag 27 april
Maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei
Woensdag 23 mei
Donderdag 24 mei
Vrijdag 25 mei

Oudervereniging vergadering
Studiedag, alle leerlingen vrij.
Wandelen voor water
GMR vergadering
Paasviering voor alle groepen continurooster 08.30-14.00 uur.
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Thema ouderavond Sociale veiligheid
Schoolschoonmaakavond
Vergadering Oudervereniging
Vergadering MR
Eindcito groep 8
Eindcito groep 8
Eindcito groep 8
Koningsspelen
Koningsdag en start van de meivakantie
Tweede Pinksterdag
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse

FIJN WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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Dansen is leuk en ook nog eens goed voor de gezondheid.
Wij, Dansgarde The Stars, zijn opzoek naar nieuwe dansers en danseressen. Lijkt jou het leuk om iedere week te trainen met
een groep leuke meiden en mee te doen aan wedstrijden?
Grijp dan nu jouw kans om een keer te komen kijken en mee te trainen met The Stars. Vanaf 5 jaar ben je van harte welkom!
Dit kan op Maandag 19 Maart en Maandag 26 maart, van 18:00 uur tot 19:00 uur.
Wij trainen in het lokaal van piccolo te Langeraar.
Langeraarseweg 37, 2461 CE
Wij van The Stars hopen jullie dan zien.
Voor meer informatie:
Kunt u contact opnemen met chantal otto
Mail: chantal_otto@hotmail.com
Website: cvdeplasduikers.nl
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Beste kinderen en ouders,
Zaterdag 24 maart 2018 is het Palmpasen!
Met Palmpasen vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij kwam op een
Ezel en werd toegejuicht met Hosanna. De mensen langs de weg zwaaiden
hem toe met palmtakken. Iedereen wilde hier natuurlijk bij aanwezig zijn. Je
begrijpt dat de ouderen, zieken en mensen met een handicap dat niet konden.
Daarom willen wij elk jaar met Palmpasen een beetje van die sfeer bij de
mensen thuis brengen. De palmpasen stokken zijn bedoeld voor ouderen,
zieken en hulpbehoevenden in onze parochie. Hoe leuk het ook is om een
palmpasen stok te maken voor je eigen kwieke opa of lieve oma, de stokken
zijn bedoeld voor mensen die wel een opkikkertje kunnen gebruiken. Daarom
is het fijn dat wij vanuit onze parochie bij veel mensen een palmpasen stok
kunnen brengen. Het is heel fijn als jijzelf thuis ook een stok voor iemand
maakt!
Doe je mee? Ook als je niet iemand kent, die voor een palmpasen stok in aanmerking komt, kun je meedoen! Je
kunt aan de werkgroep Kinderkerk een naam en adres vragen van iemand, voor wie je de stok kunt maken. Bel
gerust het telefoonnummer onderaan de bladzijde!
Wanneer je al weet voor wie jouw stok moet worden (iemand binnen onze parochie die niet meer in de gelegenheid
is om Palmpasen in de kerk mee te maken, of dit jaar in het bijzonder een steuntje kan gebruiken), wil je dat dan
aan de werkgroep doorgeven? Dan kunnen wij zorgen voor een goede spreiding van de palmpasen stokken door de
parochie.
Hoe versier je zo’n stok? Je start met een houten kruis, die je bijvoorbeeld omwikkelt met crêpepapier. Daarna
ga je er allemaal dingetjes aanhangen. Hierbij kun je denken aan: fruit, (zoals kiwi, mandarijn, appel, druiven)
theezakjes, verpakte koekjes, zakjes snoep, chips, geurzakjes, mooie tekeningetjes, lieve spreuken op papier,
etc. Je kunt bijv. ook een ketting van dopppinda’s rijgen, aan een stevige draad van ongeveer 90cm. Ook een
slinger van toffee’s of paaseitjes staat heel gezellig. Vergeet niet een broodhaantje (verkrijgbaar bij de
bakker) bovenop de stok te plaatsen.
Op zaterdag 24 maart is om 19.00 uur de Palmpasenviering. Heb je een palmpasen stok bij je dan kun je 20
minuten voordat de kerk begint (dus 18.40 uur), naar ’t Achterom komen. We gaan dan in optocht de kerk in.
De pastor zegent de palmpasen stokken. Na de viering kun je de palmpasen stok dan gaan wegbrengen.
Wij hopen het voor zoveel mogelijk kinderen en ouders mogelijk te maken om deze bijzondere, feestelijke
zondag mee te vieren. Wanneer je dit jaar je Eerste Heilige Communie gaat doen en je hebt nog nooit
meegedaan aan het Palmpasenfeest, zijn dat twee extra goede redenen om mee te komen doen. Als je nog
vragen of suggesties hebt, dan kun je altijd even bellen naar:
Esther van der Salm (0172-211300) of Sandy Beckers (0172-602108).
Houten palmpasen kruisen kun je ophalen bij Esther van der Salm (Westkanaalweg 68e, Ter Aar) of Sandy Beckers
(Walnootstraat 28, Ter Aar), als je geen hout hebt om een kruis te maken, maar wel thuis een stok wilt
versieren. Wel even van tevoren bellen a.u.b.
Werkgroep Kinderkerk
Op vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag. Er is dan om 15 uur een korte kerkviering:
‘de kruisweg’. Kinderen lezen het verhaal van de kruisiging van Jezus voor. Alle kinderen
mogen meelopen langs alle Kruisweg-schilderijen die je vast wel eens in de kerk hebt
zien hangen. Hopelijk zien we jullie dan ook !
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