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ALGEMEEN NIEUWS:

Koningsspelen 2018:
26 graden, 300 kinderen, 100 hulpouders/studenten/familie….kortom, de
juiste ingrediënten voor een geweldige dag!
En dat is het ook geworden!
Dankzij de perfecte organisatie hebben alle kinderen kunnen genieten van
verschillende activiteiten, ze werden sportief uitgedaagd en hebben vooral
veel plezier beleefd.
Vanwege het warme weer hebben we geregeld een drink- en afkoelpauze
gehouden, dat was ook wel echt nodig om die oververhitte koppies een
beetje lucht te geven.
Dank aan TAVV, voor het beschikbaar stellen van hun accommodatie, dank aan de studenten van
Het Ashram (Nieuwkoop) voor hun enthousiaste en goede hulp, dank aan al die ouders voor het
verzorgen van de catering, EHBO, organisatie en begeleiding bij groepjes en spelletjes.
Ook nog speciale dank aan onze sponsors: De Kleerkast, Van Hameren, Rodenburg transport en
Hoogendoorn BV.
Lichten waarschuwen als u oversteekt:
Op dinsdag 1 mei worden de verkeerslichten op de Aardamseweg
weggehaald en borden met ‘voetgangersoversteek’ geplaatst. De
borden hebben knipperende waarschuwingslichten die oplichten
als er iemand oversteekt en op het knopje drukt. Op het bruggetje
naar de Weerenstraat plaatsen we hekjes, zodat fietsers niet meer
over het trottoir fietsen.
Waarom halen we de verkeerslichten weg?
Tijdens het maken van het ontwerp van de Aardamseweg hebben we besloten om de
verkeerslichten te laten staan, zolang de scholen niet verplaatst zijn naar het IKC (Integraal Kind
Centrum). Helaas
blijkt in de praktijk dat de verkeerssituatie juridisch en verkeerskundig gezien niet klopt. Hierdoor
ontstaan onduidelijke en gevaarlijke situaties: Bij groen licht is de verwachting dat er doorgereden
mag worden, dit klopt niet want verkeer vanuit de Lijsterbeslaan heeft voorrang (rechts).
Cadeautje
Alle kinderen die hier maandag na de meivakantie oversteken krijgen een leuke attentie. Ook is de
wijkagent aanwezig om de nieuwe situatie onder de aandacht te brengen.
Koffie & Zo & Songfestival op 25 april:
Maandelijks verzorgt vrijwilligersorganisatie Koffie & Zo
een middag voor de seniore inwoners van Ter Aar.
Vaak helpen de leerlingen van groep 8 mee op deze
middagen. Komende woensdagmiddag 25 april komt
koor Lord’s Voice op bezoek bij Koffie & Zo. Zij brengen
die middag een muzikale ode aan het Songfestival en
dan met name aan de Nederlandse deelnemers
daarvan. Liedjes zoals bijvoorbeeld “Een beetje “van
Teddy Scholten en “De Troubadour” van Lenny Kuhr worden ten gehore gebracht. Er is een selectie
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gemaakt uit het Songfestival concert wat Lord’s Voice heeft gehouden vanwege haar 40 jarig
bestaan.
Wellicht kent u iemand in uw omgeving die graag deze middag wil bezoeken? Zij zijn dan van harte
welkom in De Vosseschans, hoofdingang Vierambachtsstraat. De middag begint om 14.30 uur en
duurt tot 16.30 uur. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 2,50.
Koffie & Zo, Brede buurt activiteiten, Anja Poelwijk
Privacywet:
Vanaf mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing,
ook wel de “Europese privacyverordening” genoemd. Wellicht heeft u dit onderwerp in de
media al eens voorbij zien komen. Vanaf dat moment is er één privacywet voor de hele
Europese Unie, die in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.
Wat houdt dit in voor onze school?
Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensbescherming dan nu
het geval is in de Nederlandse privacywet. Volgens deze wet worden wij als basisschool geacht
verstandig met de persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders en werknemers om te gaan. Dit
heeft betrekking op het gebruik, de beveiliging en het delen van deze gegevens.
Stichting WIJ de Venen:
De wet vereist dat we een aantal zaken nauwkeurig vastleggen in een beleidsplan, protocollen en
reglementen en daar wordt nu hard aan gewerkt. Als school zijn wij onderdeel van Stichting WIJ de
Venen. Eén van de stafleden heeft als taak ervoor te zorgen dat de stichting (en iedere school)
“Privacy proof” wordt. Uiteraard zijn er zaken te benoemen waarbij wij als school al voldoen aan
deze wetgeving, denk hierbij aan toestemming voor het delen van foto’s of het zorgvuldig omgaan
met leerlinggegevens. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied.

Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Collin Hoogervorst, Daan Oostwouder, Karisa Kuszaj, Isa Oostwouder,
Sterre Zethof, Ayden Hoogervorst en Thijn Luijben.

AGENDA:
Zondag 22 april
Vrijdag 27 april
Maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei
Woensdag 23 mei
Donderdag 24 mei
Vrijdag 25 mei
Woensdag 30 mei

Eerste Heilige Communie in Aarlanderveen
Koningsdag en start van de meivakantie
Tweede Pinksterdag
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Voorlichtingsavond VO voor groep 7

FIJN WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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Geef je op voor een sportieve vakantieactiviteit onder professionele begeleiding
van kinderoefentherapeuten in de meivakantie
Op dinsdag 1 mei 2018 kun je deelnemen aan de vakantieactiviteit.
In de ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Kosten: 10 euro per deelnemer.
Doelgroep: basisschoolleeftijd (4-12 jaar), vraag je

broertje/zusje/vriendje/vriendinnetje/nicht/neefje ook mee!
Inhoud vakantieactiviteit: 2 uur spelenderwijs bewegen in een gymzaal en buiten, waar
samenspel met andere kinderen in verschillende leeftijden en plezier in bewegen centraal
staat. Er zijn verschillende mogelijkheden om te doen zoals, een klim en klauterparcours,
balsport, free running, verdedigingssport en er is ruimte voor jullie eigen sport/spelideeën.
Locatie: Hazeweg 1 te Nieuwveen, gymzaal De Ringkant
Meer informatie of opgeven? Bel, mail of kijk eens op onze website en facebookpagina
voor meer informatie.
t 035 6422944 e info@oefentherapievoorkinderen.nl w oefentherapievoorkinderen.nl
Graag tot ziens in de meivakantie! Tineke Renes, Janneke Jonker, Jamilla van Wijk
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Hoe mooi zou het zijn,
als alle kinderen van de Vosseschans een boek kunnen lezen.
Gewoon wanneer ze daar zin in hebben.
Zonder dat ze lid zijn van een bibliotheek of een boek moeten kopen.
Het boek overal mee naar toe kunnen nemen en als het uit is, gewoon weg mogen geven! Laten
zwerven!
Dat kan…….!
In De Vosseschans komt een kinderzwerfboekStation !
In dit station staankinderboeken met een kinderzwerfboek
Deze boeken zijn niet van één kind, maar van alle
neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, geef
weer door of je laat het achter op school in het
KinderzwerfboekStation, in een sportkantine, in een bus,
camping of…

sticker erop.
kinderen. Je
je het boek
op de

Maar eerst,
Hebben we kinderleesboeken nodig. Heel veel leuke, spannende, leerzame, grappige, makkelijke en
moeilijke kinderleesboeken.
Boeken van deze tijd, dat wel. Dus helaas, geen ‘Tup en Joep’ of “Pietje Puk’.
Dus duik de boekenkast in en lever de boeken in op school! Dit mag in de klas bij de juf in de in de
daarvoor bestemde krat. De krat is voorzien van het kinderzwerfboek logo.
De boeken worden voorzien van sticker en komen in de daarvoor bestemde kinderzwerfboekenkast.
Dit zal na de mei vakantie zijn. Hierover volgt later meer info.
Voor meer informatie, kijk eens op www.kinderzwerfboek.nl
Alvast bedankt
Team de Vosseschans en
Anneloes Hijdra, moeder van Luuk en Noa.
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