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Kinderboekenweek
Vandaag hebben we eindelijk een vriendje gevonden voor
Hannibal…eigenlijk heeft Hannibal heel veel vrienden
gevonden.
Kiezen kon en wilde hij niet, volgens de kinderen was dat
ook niet nodig, je kunt namelijk nooit genoeg vrienden
hebben!
De afgelopen week stond geheel in het teken van Het
Kinderboekenweek thema “Vriendschap”!
Alle groepen zijn heel de week bezig geweest rond dit
thema.
Vandaag sluiten we af met een ochtend voorlezen door
groot, voor klein en vanmiddag is er in de bovenbouw een
leesmarathon.
De zwerfboekenkast is weer goed gevuld, dus mocht je op zoek zijn naar een nieuw boek…

Sparen voor je schoolbieb:
Op 3 oktober is de Kinderboekenweek gestart. 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.
Staat deze datum al in uw agenda:
Woensdag 21 november 2018 studiedag voor alle teamleden. Alle leerlingen zijn vrij.
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.
Kinderkerk:
Op zondag 28 oktober is er weer kinderkerk. Jezus is op weg naar de grote stad Jeruzalem.
Bartimeüs is blind en wacht tot Jezus langskomt. Wat zal er gebeuren? Graag tot ziens op zondag 28
oktober om 9,15 uur tijdens de viering in de Petrus & Pauluskerk in Aarlanderveen.
Werkgroep kinderkerk
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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
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

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 week feliciteren wij alle jarigen: Sanne Steenwijk, Leon Bryl, Vera
Jansen, Thijs Keijzer, Dave Keijzer, Jayden van Dijk en Jesper van
Niekerk.

Van harte gefeliciteerd!!!
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Welkom op De Vosseschans:
Vandaag start Sanne Steenwijk in groep 1/2B, Leon Bryl start komende week in
groep 1/2B.
Wij wensen Sanne en Leon een hele prettige en leerzame tijd toe bij ons op De
Vosseschans!

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.
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