Periode vrijdag 5 oktober t/m vrijdag 12 oktober 2018
39e jaargang nr. 06
31424140413737d36373635636343434313011111111``1111101110093.1123123dsfdsdsadfasdfasdfasdfa
sdf09nr.n9999909090909nr.08nm03-032

Doe je mee?
Tijdens de Kinderboekenweek is er een vriendenpuzzel gemaakt voor alle leerlingen.
De leerlingen van de groepen 1,2 en 3 gaan op zoek naar bekende vriendenparen. In de onderbouw
hangen 10 afbeeldingen, die samen 5 vriendenparen vormen. Welke paren horen bij elkaar? Samen
met u als ouder kan uw kind de paren zoeken en opschrijven. In de bibliotheek ligt hiervoor een
formulier. Het formulier kan ingeleverd worden bij juf Joyce in groep 4.
Ook voor de leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 is er een puzzel. 22 leerkrachten hebben een
bladzijde ingevuld van een vriendenboek. Deze hangen vanaf groep 4, richting bovenbouw, door de
school. Wie kan aan de hand van het vriendenblad ontdekken welke leerkracht hierbij hoort. De
leerlingen schrijven dit op en leveren hun antwoordenblad in bij juf Joyce van groep 4 De Zebra’s
voorzien van naam en groep. Inleveren kan tot donderdag 12 oktober 15.15 uur. Uit de goede
inzendingen worden twee winnaars getrokken. Een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw.

Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober was de aftrap van de Kinderboekenweek op het grote plein. Het thema is
“Vriendschap”. Een prachtig thema waar de komende tien dagen dan ook volop in iedere klas aan
wordt gewerkt.
Bij de aftrap waren alle leerkrachten verkleed en vormden samen een vriendenpaar. Zoals Asterix
en Obelix, Shrek, Julia en Donkey, Kwik, Kwek en Kwak, sportieve vrienden. Ioor, Tijgetje en Winnie
de Pooh, Minnie en Mickey en Minions.
Helaas was er ook een “eenling” op het plein. Namelijk Hannibal. Om ook Hannibal een vriendje te
geven gaan de leerlingen van alle groepen de komende 10 dagen een vriendje voor Hannibal
zoeken. Deze vrienden worden met de afsluiting op vrijdag 12 oktober gepresenteerd om 8.30 uur
op het grote plein. Alle ouders zijn van harte welkom.
Staat deze datum al in uw agenda:
Woensdag 21 november 2018 studiedag voor alle teamleden. Alle leerlingen zijn vrij.
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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.
Woensdag 3 oktober was het zover!:
De start van de Kinderboekenweek, was afgelopen woensdag.
Op deze dag was het ook nationale Kinderzwerfboekdag.
Het thema van de Kinderboekenweek is Vriendschap. Als je
vrienden bent, deel je alles. Dus ook je kinderboeken!
En dat is nu precies wat we met zwerfboeken doen.
De Vosseschans heeft twee kinderzwerfboek kasten.
Eén in de gemeenschappelijke ruimte en één naast groep 3 van de
leeuwen.
Hierin staan kinderboeken met een kinderzwerfboek sticker erop. Deze boeken zijn niet van één
kind, maar van alle kinderen. Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, geef je het
boek weer door. Je laat het achter op school in de Kinderzwerfboekkast, in een sportkantine, in een
bus, op de camping of…
Speciaal voor de Kinderboekenweek heeft de Vosseschans van Kinderzwerfboek Nederland een
boekenpakket gekregen. Hier zit voor elke leeftijd wel een leuk en spannend boek tussen.
Deze boeken staan vanaf nu in de Kinderzwerfboek kasten!
Voor meer informatie, kijk eens op www.kinderzwerfboek.nl
Team de Vosseschans en
Anneloes Hijdra, moeder van Luuk en Noa
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.
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
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Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

3:
4a:
4b:
5:
6a:
6b:
7a:
7b:
8:

Melanie Touw
Saskia Keijzer
Petra Pieterse
Tony Vork
Ingeborg Blom
Antoinet van der Hoorn
Debbie van der Veldt
Bianca Heuzen
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

Sparen van harde plastic doppen en deksels:
Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF Geleidehonden.
Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van
frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in. Je steunt niet alleen de
opleiding van onze geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu!
Op de balie bij de keuken staat een doos waarin u deze doppen en/of
deksels kunt deponeren.

Hiep, hiep hoera:
Deze weken feliciteren wij alle jarigen: Roos Valentijn, Tim Jorritsma,
Sten Hoogervorst en Julia den Brave

Van harte gefeliciteerd!!!

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

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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Kom maar op, ik ben top!
Assertiviteitstraining voor kinderen van 9 tot 12 jaar
U heeft een zoon of dochter van negen tot twaalf jaar die problemen ondervindt in het opkomen voor zichzelf in
sociale situaties. Uw kind vindt het moeilijk om goed te reageren in sociale situaties, zoals aangeven wanneer iets
niet fijn is of nee kunnen zeggen. Hij of zij reageert teruggetrokken en durft niet te reageren. Of uw kind reageert
net andersom en maakt zich snel boos waardoor er ook niet goed naar hem of haar geluisterd wordt.
In deze training leert uw kind assertief reageren. Uw kind leert zijn mening zeggen op een positieve manier, leert
voor zichzelf op te komen en oefent in het aannemen van een zelfverzekerde houding.
Werkwijze
In de training leren de kinderen dat hun manier van reageren één mogelijke manier is, maar dat er ook andere
manieren zijn om beter voor zichzelf op te komen. Zo gaan anderen meer rekening houden met hun gevoelens of
mening. De kinderen leren hun eigen stijl herkennen en veranderen naar een assertieve stijl. Hierbij leren ze van
elkaar, werken ze met het veranderen van gedachten en leren ze probleemoplossende vaardigheden aan. De
training richt zich niet enkel op assertiviteit in de dagelijkse context van kinderen zoals thuis, op school en bij
vrienden, maar besteedt ook aandacht aan online contacten en opkomen voor jezelf op het internet. Er is ook een
ouderbijeenkomst aan het begin van de training.
Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod: Jouw Prop - Leren van anderen - Mag ik
meedoen, of niet? - Pesten en plagen, wat nu? - Weigeren en je mening geven - Wie is de kampioen? - Jezelf
sterk praten! - Problemen oplossen - Klaar voor de toekomst!
Kosten
De training wordt vergoed door het centrum voor Jeugd en Gezin. Het werkboek kost 18,20 euro en kan online
besteld worden of in de boekhandel. Verdere informatie hierover kunt u terugvinden in de uitnodigingsbrief na
aanmelding voor de training.
Data, tijden en locatie
1,8,15, 22 en 29 november, 6 en 13 december 2018, 10 en 24 januari en 7 februari 2019.
De bijeenkomsten vinden plaats op basisschool de Vosseschans in Ter Aar van 13.30 -15.00 uur.
De ouderbijeenkomst plaats op woensdagavond 7 november om 19.30 uur.
Aanmelding en toestemming
Aanmelden kan vóór 17 oktober 2018 via: jgtnieuwkoop@jgthollandrijnland.nl. Er wordt eerst een intakegesprek
met ouders en kind gepland. Kinderen hebben hiervoor toestemming van beide ouders met gezag of van hun
voogd nodig.
Vragen?
Voor vragen over de training kunt u contact opnemen met Doreth van Vliet, Yara Schakenbos of Leonie Zweers op
telefoonnummer 088-2542356.

De Vosseschans
Vierambachtsstraat 31 2461 BA Ter Aar
0172-602939
www.vosseschans.nl
Algemeen: info@vosseschans.nl
Directie: m.uyttewaal@vosseschans.nl

