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Staat deze datum al in uw agenda:
Woensdag 21 november 2018 studiedag voor alle teamleden. Alle leerlingen zijn vrij.

Klimtoestel bovenbouwplein:
Het klimtoestel is op dit moment niet in gebruik in verband met slijtage. Het repareren van dit
speeltoestel is een grote kostenpost. In de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van
25 september jl. is unaniem het voorstel aangenomen om een bedrag van € 1215,50 bij te dragen
aan het repareren van dit klimtoestel. Dit bedrag was op de begroting van de Oudervereniging vorig
jaar gereserveerd voor een bijdrage aan cultuur en speelplein maar is hiervoor niet ingezet. Na
reparatie is het klimtoestel weer voor vele jaren veilig te gebruiken en kan het bij de verhuizing naar
het IKC worden meegenomen. De leerlingen zijn blij dat zij straks het klimtoestel weer kunnen
gebruiken. We hopen dat het klimrek na de herfstvakantie weer te gebruiken is.
Deuren open:
‘s-Morgens gaan de deuren van school open om 8.20 uur.
In de middag gaan de deuren open om 13.10 uur, dit is 5 minuten later dan u gewend bent!
Er zijn veel leerlingen die gebruik maken van de TSO. Het later openen van de deuren geeft binnen
de school en binnen de groep meer rust.
Mede omdat de inloop van de ouders ook gering is. Wij starten de middag om 13.15 uur.
Het hek gaat open om 13.00 uur en daarna wordt de pleinwacht verzorgd door medewerkers van de
TSO en een teamlid.
Honden op het schoolplein:
Het meenemen van een hond naar het schoolplein is geen probleem als er geen sprake is van
overlast. Dit betekent dat er geen vervelende situaties kunnen ontstaan voor onze leerlingen en het
schoolplein niet bevuild wordt.
Ontruimingsoefening:
Donderdag 20 september is er voor de eerste keer een ontruimingsoefening gehouden binnen de
school. Naar aanleiding van deze oefening zijn er nog wat puntjes op de i gezet. Vervolgens hebben
we vandaag weer geoefend. Binnen 2 minuten was de school leeg en binnen 7 minuten kon het sein
“compleet en veilig” gegeven worden. Een mooie prestatie!
AVG en Schoudercom:
Schoudercom, ons ouderportaal, is een veilige en eenvoudige manier om te
communiceren met elkaar. In het kader van de nieuwe wet op de privacy (AVG) is
vorig schooljaar al een vragenlijst uitgezet waarin u, als ouder, aan kunt geven in
hoeverre wij gebruik mogen maken van beeldmateriaal. U heeft hiervoor op 23
april 2018 een mail ontvangen via Schoudercom. Inmiddels is deze mail nogmaals
verstuurd ter herinnering en voor de nieuwe ouders. U vindt daar ook een bijlage
waarin stap voor stap beschreven staat hoe u de vragenlijst in kunt vullen.
Het zou fijn zijn als u dit (alsnog) wilt doen!
Tevens is er een vraag gekomen over het al dan niet beschikbaar stellen van adresgegevens in
Schoudercom.
U heeft bij het aanmaken van uw account zelf kunnen bepalen welke gegevens u in wilt vullen,
daarbij kon u ook aangeven voor welke gebruikers deze gegevens beschikbaar zijn.
Uiteraard kunt u dit te allen tijde aanpassen.
Ga hiervoor naar Schoudercom, klik rechtsboven op “Mijn gegevens” en pas uw instellingen aan.
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Algemene Ledenvergadering Oudervereniging
Afgelopen dinsdag 25 september was de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging, de
agendastukken kunt u in de mededelingen van vorige week terug zien. Tijdens de vergadering
hebben we, met een zeer tevreden blik, terug gekeken naar het vorige schooljaar, een jubileumjaar.
Daarnaast is de begroting voor dit schooljaar besproken én goedgekeurd. Zoals eerder al is
aangegeven, was het niet nodig om de ouderbijdrage te verhogen.
Onlangs heeft u de nota van de ouderbijdrage ontvangen. Wij willen u verzoeken de nota tijdig te
voldoen, zodat het ook dit schooljaar weer mogelijk is om leuke activiteiten voor de kinderen te
organiseren. Namens onze penningmeester, alvast bedankt!
Paula Könst, voorzitter van de oudervereniging
Klassenouders
Als oudervereniging vinden wij het fijn dat het dit jaar is gelukt om voor elke groep een
klassenouder te vinden, die ook lid is van de oudervereniging. Dit zorgt ervoor dat de lijnen tussen
oudervereniging, leerkrachten en ouders kort is. Hierbij willen wij de ouders aan u voorstellen:
Groep 1/2 a:
Judy Joore
Groep 1/2 b:
Kim van Veen en Nanda Beckers
Groep 2c:
Fannie Granneman
Groep 3:
Melanie Touw
Groep 4a:
Saskia Keijzer
Groep 4b:
Petra Pieterse
Groep 5:
Tony Vork
Groep 6a:
Ingeborg Blom
Groep 6b:
Antoinet van der Hoorn
Groep 7a:
Debbie van der Veldt
Groep 7b:
Bianca Heuzen
Groep 8:
Esther van der Salm
Met de klassenouders kunt u via schoudercom contact opnemen (mailbox klassenouder). Daarnaast
is het uiteraard ook mogelijk om de klassenouders op school aan te spreken.
Paula Könst, voorzitter van de oudervereniging
Allergieën:
Ook dit schooljaar zal een ouder zorgdragen voor een juiste traktatie voor kinderen met een allergie
of speciale eet/drinkwensen (dieet o.i.d.), Petra Pieterse neemt dit jaar deze taak voor haar
rekening. Wij danken Judith Bocxe voor haar inzet de afgelopen jaren.
Om zeker te weten dat we ook echt met alle kinderen rekening kunnen houden, vragen wij u om uw
kind(eren) door te geven via de speciale mailbox op schoudercom.
Vermeld hierbij de naam van uw kind(eren), de groep en de allergie of speciale eet/drinkwensen.
Petra Pieterse
Sparen voor je schoolbieb:
Op 3 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is deze keer 'vriendschap'. Veel ouders kopen
in deze periode een boek voor hun kind(eren), al is het alleen maar om het
Kinderboekenweekgeschenk 'Eilanden ruzie' dat je er gratis bij krijgt. Bij iedere aankoop hoor een
bonnetje en dat bonnetje wil de leerkracht van uw kind graag van u hebben. Waarom?
Wij mogen van Bruna voor 20% van het totale bedrag dat wij aan bonnetjes gespaard hebben
boeken voor onze schoolbieb uitzoeken in een winkel van Bruna. Wilt u ons helpen? Kassabonnen
van alle boeken die in de Kinderboekenweek gekocht zijn mogen tot 4 november ingeleverd worden
bij de leerkracht van uw kind.
Peuterkerk:
Op zondag 30 september, vanaf 10 uur in de Petrus en Paulus Kerk in Aarlanderveen, is er weer een
peuterviering. De viering is gericht op peuters van 2 tot 4 jaar, broertjes en zusjes zijn ook welkom.
De ouders of opa's en oma's mogen er gezellig bij zitten.
We gaan samen liedjes zingen, luisteren en meedoen met een verhaal, bidden en we steken
kaarsjes aan. Naast verhalen uit de bijbel gaan we ook gebruik maken van prentenboeken. Na de
viering is er koffie en limonade met iets lekkers en gaan we met de peuters knutselen.
We hopen jullie allemaal te zien op zondag 30 september.
Werkgroep peuterkerk
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Schoolkerkdienst 2018:
Dit jaar wordt er in Aarlanderveen weer een bijzondere kerkdienst georganiseerd voor en door alle
kinderen van de basisschool De Viergang en wel op zondag 7 oktober om 10.00 uur. Na de
geslaagde dienst van vorig jaar in de Katholieke Kerk wordt de dienst dit jaar in de Gereformeerde
Kerk aan de Dorpsstraat 107 gehouden. We willen alle (school)kinderen, ook van andere scholen,
ouders en geïnteresseerden van harte uitnodigen! Het thema is ‘Vriendschap door dik en dun’ en dit
wordt uitgewerkt in de liedjes, de werkjes van de kinderen en het verhaal dat wordt verteld. In de
dienst is er een collecte voor een Goed Doel dat samen met De Viergang wordt bepaald en na
afloop is er in de zaal achter de kerk koffie, thee en limonade met een koekje. Tijdens de dienst is er
een opvangmogelijkheid in de Jeugdhaven voor de allerkleinsten. Het beloofd een mooie
bijeenkomst te worden! Graag tot 7 oktober!
De voorbereidingscommissie
Welkom op De Vosseschans:
De komende week start Lotte de Ruiter in groep 1/2A.
Wij wensen Lotte een hele prettige en leerzame tijd toe bij ons op De
Vosseschans!

Hiep, hiep hoera:
Deze weken feliciteren wij alle jarigen: Collin van den Broek, Yara
Poelwijk, Sem Beckers, Lars van Leeuwen, Thom Valentijn, Ivey Bomas
en Hayley Hoogervorst.

Van harte gefeliciteerd!!!

AGENDA:
Woensdag 3 oktober
Vrijdag 12 oktober
Woensdag 17 oktober
Donderdag 18 oktober
Vrijdag 19 oktober
Maandag 5 november
Woensdag 7 november

Start kinderboekenweekproject, 8.30 uur Grote plein
Afsluiting Kinderboekenweekproject, 8.30 uur Grote plein
Kennismakingsgesprekken tussen 15.00 uur en 20.00 uur
Kennismakingsgesprekken tussen 16.00 uur en 20.00 uur
Start Herfstvakantie alle groepen vanaf 12.00 uur vrij
Scholenmarkt ouders groep 8 leerlingen, Inloop 19.45 uur
Informatieavond Joey’s en Kangoeroes, inloop 19.30 uur

Deze kalender staat ook in Schoudercom, daar staan de activiteiten en andere bijzondere data voor
het hele schooljaar vermeld.

Fijn weekend
TEAM DE VOSSESCHANS
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