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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.
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.
Schoolfotograaf:
Op woensdag 12 september en donderdag 13 september komt de schoolfotograaf
weer.
Op beide dagen worden groepsfoto’s gemaakt, op woensdag zijn de groepen 1 t/m
4, de plusklas en groep 8 aan de beurt, op donderdag de andere groepen.
Op woensdagmiddag kunnen er vanaf 12 uur familieportretten gemaakt
worden. Intekenlijsten hangen inmiddels klaar bij de hoofdingang.
Hieronder kunt u zien welke achtergrond de fotograaf gebruikt (grijs/wit en
houtkleur).
Na afloop ontvangt u een strookje waarmee u zelf de bestelling kan plaatsen bij de
fotograaf.
Portfolio’s:
Nu de zomervakantie weer voorbij is mogen alle leerlingen hun portfolio weer (opgeschoond) mee
naar school nemen.
Kinderkerk:
Op zondag 16 september is er weer kinderkerk. Jezus is onderweg en de mensen die hij tegenkomt
vragen zich af wie hij is. Met de kinderen gaat het deze zondag over wie ben ik en wie is de ander?
Ook is het de presentatieviering van de vormelingen.
Graag tot ziens op zondag 16 juli om 9:15 uur tijdens de viering in de Petrus & Pauluskerk in
Aarlanderveen.
Werkgroep kinderkerk
Welkom op De Vosseschans:
Komende week Moïse Fiering in groep 1/2B.
Wij wensen haar een hele prettige en leerzame tijd toe bij ons op De
Vosseschans!
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Hiep, hiep hoera:
Deze weken feliciteren wij alle jarigen:
Fiene Snippe, Olav de Best, Vera Slof, Pascal Könst en Saar Zeestraten.

AGENDA:
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

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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Moderne drumlessen in Ter Aar
Vanaf 30 augustus 2018 starten we weer met moderne drumlessen in Ter Aar. Stichting !Triggr beschikt zelf over 2
drumstellen. Op een andere dag instromen is ook mogelijk, maar overleg dat even.
Een drummer is samen met de basgitarist belangrijk voor het bepalen van het ritme van een band, en daarnaast
klinkt het natuurlijk enorm gaaf!
Sytse Verstraten geeft zijn lessen aan jong en oud, beginner of gevorderde. Hij kiest hierbij voor een eigen
methode: Drummen met Gevoel. Noten lezen komt voor hem op de tweede plaats. Uitgangspunt bij de lessen is wat
de leerling leuk vindt en wat hij of zij al kan. Op die manier ontstaat een praktijkgerichte manier van werken waarbij
plezier in de muziek centraal staat en het geleerde tijdens het oefenen dire ct ritmisch in praktijk gebracht kan
worden. Het hebben van een eigen drumstel is daarbij niet meteen noodzakelijk.
Je kunt je opgeven bij Sytse: info@drummenmetsytse.nl of hem even mailen voor meer informatie.
Je volgt privé lessen van een half uur per week op donderdag op een vast moment vanaf 14.30 uur in het !Triggr
gebouw aan de Middelweg 5 in Ter Aar.
www.triggr.nu – stichting !Triggr – 06-23071268
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