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Inloopspreekuren:
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Gr. 6A
De Flamingo’s
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De Panda’s
Gr. 8A
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Muizen?:
De kinderen van groep 5 t/m 8 gebruiken sinds dit schooljaar een Chromebook, de eerste
ervaringen zijn positief!
De Chromebooks hebben een touchpad (muisvlak op de Chromebook zelf) en is een muis niet nodig.
Indien kinderen het toch prettig vinden om een muis te gebruiken dan mogen ze deze van thuis
meenemen.
De groepen 7 en 8 hebben ook nog “oude” Snappet muizen liggen die gebruikt kunnen worden.
Sparen van harde plastic doppen en deksels:
Op de balie bij de keuken staat een doos waarin u deze doppen en/of deksels kunt deponeren.
De opbrengst hiervan gaat naar de opleiding van blindengeleidehonden.
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
Hiep, hiep hoera:
Deze weken feliciteren wij alle jarigen:
Saar Zeestraten, Bram Hoogervorst, Nardos Mebrathom, Denise
kalshoven, Peet van Wieringen, Madelon Buwalda, Twan van der Pijl,
Roos Jansen, Quinn Hol en Ryan van der Laan.
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Schoolschoonmaak:
Met elkaar geven wij op 4 avonden per jaar de klaslokalen van onze kinderen een extra
schoonmaakbeurt. Iedere avond kunnen we weer rekenen op de hulp van vele ouders.
De schoolschoonmaakavonden voor dit schooljaar staan gepland op:





Dinsdag 6 november 2018
Woensdag 30 januari 2019
Maandag 15 april 2019
Donderdag 11 juli 2019

Binnenkort wordt het nieuwe schoonmaakrooster via Schoudercom verstuurd.
Hieronder voor de nieuwe ouders een toelichting over de schoonmaakavond.
Via Schoudercom ontvangt u het schoonmaakrooster waarop u kunt zien wanneer u in welk lokaal
moet schoonmaken. Wanneer u meer dan 2 kinderen op school heeft zitten wordt u maximaal voor
2 avonden ingedeeld.
De schoonmaakavond begint op 19:00 uur en meestal is binnen een uurtje de klus geklaard.
Een week voor de schoonmaakavond dat u staat ingepland ontvangt u een reminder via
Schoudercom.
Wanneer u op de ingeplande avond niet kunt schoonmaken vragen wij u zelf om vervanging te
zorgen. Dit kan bijvoorbeeld door met iemand te ruilen die op een andere dag ingepland staat. Via
Schoudercom kunt u eenvoudig een berichtje sturen naar een andere ouder met het verzoek te
ruilen.
Omdat in het verleden de opkomst op de schoolschoonmaakavonden zeer laag was is er toen in
overleg met de directie van de Vosseschans besloten dat u de schoonmaak ook kunt afkopen voor €
50. Ook wanneer u meerdere keren niet aanwezig bent op de schoonmaakavond en wij hebben geen
afmelding ontvangen zal er € 50 in rekening gebracht worden.
Gelukkig komt dit zeer weinig voor.
Wij zijn blij dat een groot aantal ouders de schoonmaakavond trouw bezoekt!
Wanneer u vragen heeft kunt u ons bereiken via de schoolschoonmaak-mailbox in Schoudercom.
De Schoolschoonmaakcommissie
AGENDA:
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

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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