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Start van het schooljaar 2018-2019:
De eerste week zit er weer op. Wij hebben een goede start met elkaar gemaakt. Het is prettig om te
ervaren tijdens de eerste week dat organisatorisch alles weer soepel verloopt. De leerkrachten
werken de komende drie weken samen met de leerlingen aan de groepsvormende gouden weken. Er
wordt veel aandacht besteed aan de groepsdynamiek, omgangsvormen en afspraken met elkaar,
want een veilige en vertrouwde omgeving is een stevige basis voor de optimale ontwikkeling van
ieder kind.
Wij gaan ervoor om er een schooljaar met een “gouden randje” van te maken samen met onze
leerlingen en ouders.
Tenslotte staat deze periode de denkgewoonte “Samen kunnen wij meer dan alleen” centraal.
Staking:
Voor de vakantie bent u al geïnformeerd over de staking die op woensdag 12 september 2018 wordt
gehouden in het basisonderwijs. Binnen onze school hebben de leerkrachten aangegeven of zij wel
of niet gebruiken maken van hun stakingsrecht op deze dag, zodat duidelijk wordt wat dit
organisatorisch betekent. Staken is een keuzevrijheid. Er is een leerkracht die gebruik maakt op 12
september van het stakingsrecht. Voor de leerlingen van groep 7A betekent dit dat zij deze dag
thuis blijven en geen onderwijs krijgen.
Van de andere groepen (ook de plusklas) zijn alle leerkrachten deze dag werkzaam.
Chromebooks voor groep 5 t/m 8
Het afgelopen jaar zijn we op school gestart met het werken met Snappets.
Vanaf groep 4 werkten de leerlingen op tablets met het programma Snappet.
Onze ervaringen, en die van de leerlingen, zijn positief. Het verwerken van
lesstof in het programma Snappet is goed bevallen, biedt positieve resultaten
en dit blijven we doen.
Dit schooljaar is de Snappet tablet van de groepen 5 t/m 8 vervangen door
een Chromebook, groep 4 blijft werken op een Snappet tablet.
Een Chromebook biedt veel meer mogelijkheden en is sneller en stabieler dan
een Snappet tablet.
Naast het programma Snappet kunnen de kinderen ook werken in een eigen
Office omgeving (Word en Powerpoint) en kunnen zij ook gebruik maken van
diverse andere programma’s.
Ieder kind van groep 5 t/m 8 krijgt dus een eigen Chromebook, dit betekent ook dat zij
verantwoordelijk zijn voor dit apparaat.
Wij leren de kinderen welke mogelijkheden een Chromebook heeft en hoe ze er mee om moeten
gaan.
Indien een Chromebook niet goed werkt of defect raakt bij normaal gebruik dan zorgen wij voor
vervangende apparatuur. Mocht er door onzorgvuldigheid of moedwillig gedrag schade ontstaan dan
nemen wij contact op met de ouders om te overleggen hoe de schade hersteld kan worden.
Met de introductie van de Chromebooks blijven wij aandacht besteden aan de tijd die leerlingen op
een apparaat werken, aan de houding en veiligheid.
We gaan ook gebruik maken van een programma waarmee het o.a. mogelijk is om te monitoren
waar leerlingen mee bezig zijn en waarmee we apparaten kunnen overnemen en uitschakelen.
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Leesondersteuning:
Wij zijn dringend op zoek naar ouders, opa of oma's die het leuk vinden om de kleuters voor te
lezen. Het streven is dat deze mensen 1x per maand (op toerbeurt) op woensdagochtend van 8.30
tot 10.00 uur leest met de kinderen. Daarnaast komen de kinderen van groep 3 en 4 dan naar de
bieb om hun boek te ruilen.
Ik heb nu tekort ouders om het rooster rond te maken.
Bij interesse kunnen ouders mailen naar saaborst@gmail.com.
Even voorstellen: Nieuwe leden in de medezeggenschapsraad (MR):
In het nieuwe schooljaar wordt de medezeggenschapsraad versterkt met de
volgende twee nieuwe leden.
Ik ben Mariëlle Touw-van den Bos, de moeder van Koen en Roel die na de
zomervakantie naar groep 6 zullen gaan.
Ik zal vanaf het komende jaar als ouder gaan deelnemen in de Medezeggenschapsraad (MR) omdat
ik graag betrokken ben bij het wel en wee van de Vosseschans en hierin allerlei onderwerpen aan de
orde komen die van belang zijn zoals de schoolgids, de begroting, het vakantierooster en natuurlijk
het IKC.
Ik ben getrouwd met Marcel en woon sinds bijna 2 jaar in Papenveer en samen met mijn
compagnon ben ik eigenaar van notariskantoor FFT Notarissen in Mijdrecht. In mijn vrije tijd vind ik
het heerlijk om buiten te zijn (varen, wandelen), te reizen en ik kook erg graag.
Omdat er in de MR ook actuele zaken door ouders aan de orde gesteld kunnen worden kun je mij
altijd aanspreken als er iets leeft dat misschien in de MR thuishoort.
Ik ben Tjitske Kaspers en ik ben 27 jaar oud.
In het schooljaar 2017/2018 ben ik gestart als leerkracht op basisschool De Vosseschans.
Ik ben gestart als parttimer bij De Krokies (groep 1).
Dit schooljaar start ik als fulltimer bij De Dino's (groep 1/2).
Nu ik mijn draai binnen de school en het team heb gevonden wil ik mij meer nuttig maken met
andere taken.
Ik kijk uit naar een nieuwe stap en een bijdrage in de MR.
Namens de MR, Sybke Reatsch
Portfolio’s:
Nu de zomervakantie weer voorbij is mogen alle leerlingen hun portfolio weer (opgeschoond) mee
naar school nemen.
Welkom op De Vosseschans:
Na de zomervakantie is Elise Hoogervorst in in groep 1/2A gestart.
Wij wensen haar een hele prettige en leerzame tijd toe bij ons op De Vosseschans!

Hiep, hiep hoera:
Deze weken feliciteren wij alle jarigen:
Stijn de Jong, Isabella Blijleven, Tieme Bader en Bart Mulders.
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AGENDA:
Woensdag 5 september
Donderdag 6 september
Maandag 10 september
Woensdag 12 september
Woensdag 12 september
Donderdag 13 september
Maandag 17 september
Dinsdag 18 september
Dinsdag 18 september
Woensdag 19 september
Donderdag 20 september
Maandag 24 september
Dinsdag 25 september
Woensdag 26 september
Donderdag 27 september
Woensdag 3 oktober

Intekenlijsten schoolfotograaf voor familiefoto’s op prikbord
Vergadering Oudervereniging
Vergadering MR
Schoolfotograaf onderbouw portret- en groepsfoto’s.
Schoolfotograaf voor familiefoto’s via intekenlijsten
Schoolfotograaf voor bovenbouwgroepen portret- en
Groepsfoto’s in de ochtend.
Informatieavond gr. 1 en 2 inloop 19.15 u.
Informatieavond gr. 3, inloop 19.15 u.
GMR vergadering
Informatieavond gr. 4, inloop 19.15 u.
Informatieavond gr. 5, inloop 19.15 u.
Informatieavond gr. 6, inloop 19.15 u.
Algemene Ledenvergadering Oudervereniging, 19.30 uur.
Informatieavond gr. 7, inloop 19.15 u.
Informatieavond gr. 8, inloop 19.15 u.
Start kinderboekenweekproject

Fijn weekend
TEAM DE VOSSESCHANS
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