Periode vrijdag 23 november t/m vrijdag 30 november 2018

39e jaargang nr. 12

Studiedag 21 november 2018:
Woensdag 21 november hebben de teams van de drie scholen een studiedag gehad waarbij we met
elkaar weer een stap in de richting van het IKC hebben gezet.
Met elkaar hebben we het gehad over de wijze waarop we straks prachtig onderwijs willen geven
aan alle kinderen van Ter Aar. We hebben vooral veel met elkaar gesproken, elkaar weer beter leren
kennen. Ook is het nagenoeg definitieve ontwerp van het gebouw gepresenteerd door de architect
en heeft de landschapsarchitect laten zien welke plannen er zijn rond de inrichting van de omgeving
van het IKC.
Begin volgend jaar gaan we werkgroepen opstarten die aan de slag gaan met verschillende thema’s.
Deze werkgroepen worden gevormd door medewerkers van de kernpartners, ouders en MR leden.
Portfoliogesprekken 19 en 20 februari:
Alle ouders hebben een uitnodiging ontvangen, via Schoudercom, waarmee u weer aan kunt geven
wanneer u op gesprek wilt komen.
Hoe eerder u intekent, hoe meer mogelijkheden er zijn.
De leerlingen en ouders van groep 8 hebben op 12, 13 en 14 februari al gesprekken en zullen dus
niet meedoen aan deze gesprekken. Zij ontvangen een aparte uitnodiging.
Glazen Klas:
Op donderdag 20 december gaan we weer in actie voor Serious
Request.
In tegenstelling tot de landelijke actie is door kinderen en
leerkrachten unaniem besloten dat wij gewoon weer actie gaan
voeren vanuit De Glazen Klas!
De eerste initiatieven worden alweer getoond:
Wij willen dit jaar graag weer een rommelmarkt organiseren voor
Serious Request (De Glazen Klas).
Dus heeft u nog speelgoed, boeken, kerstspullen etc. waar uw kinderen of u niets meer mee doen,
dan kunt u dit inleveren bij één van ons.
Na afloop van de rommelmarkt brengen wij de overgebleven spullen naar de kringloopwinkel.
Wij hopen op een leuk bedrag voor Serious Request!
Alvast bedankt Sylvana Hoogervorst, Lindepad 16
Patricia van Duijnen, Larikslaan 13
Schoenmaatjes:
Wat fijn dat al heel wat kinderen een gevulde en versierde schoenendoos hebben ingeleverd!
Hiermee kunnen we kinderen die het minder hebben erg blij maken.
Er is nog plaats genoeg voor veel meer schoenendozen, kleine moeite, heel groot plezier!
Kerstkoor:
Ook dit jaar zingt het gelegenheids “kerst kinderkoor” tijdens de gezinsviering op kerstavond in de
kerk van Aarlanderveen. Vooraf wordt er een aantal keer op donderdag middag geoefend onder
leiding van Annie Könst. Het oefenen is in de Vosseschans van 15.15 tot 16:15 uur. De eerste
keer donderdag 29 november. Vind je het leuk om te zingen, zit je in groep 3 of hoger, kun je een
aantal donderdagen oefenen en ben je aanwezig bij de gezinsviering geef je dan op voor het
kerstkoor bij Susanne Sanders.
Aanmelden kan via de mail: rogier.susanne@casema.nl
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Hiep, hiep hoera:
Deze weken feliciteren wij alle jarigen: Alex van der Hoorn, Floris
Jordens, Koen van Lammeren, Willem van Lith en Lisa Keijzer.

Van harte gefeliciteerd!!!

AGENDA:
Dinsdag 4 december
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 14 januari
Dinsdag 15 januari
Woensdag 30 januari
Woensdag 6 februari
Dinsdag 12 februari
Vrijdag 15 februari
Maandag 18 februari
Dinsdag 19 februari
Woensdag 20 februari
Vrijdag 22 februari
Vrijdag 22 februari
Maandag 4 maart

Sinterklaasviering
Kerstviering vanaf 17.00 uur
Serious Request; De Glazen Klas
Start kerstvakantie alle groepen vanaf 12.00 uur
Start Cito toetsen groep 1 t/m 7 (t/m 1 februari)
Vergadering oudervereniging
Schoolschoonmaak
Vergadering MR
Adviesgesprekken groep 8 (12, 13 en 14 februari)
Portfolio mee naar huis
Portfoliogesprekken groep 7A van 16.00 tot 17.00 uur
Portfoliogesprekken groep 1 t/m 7 van 16.00 tot 20.00 uur
Portfoliogesprekken groep 1 t/m 7 van 15.00 tot 20.00 uur
Carnaval
Start voorjaarsvakantie vanaf 12 uur (t/m 3 maart)
Start project Lentekriebels

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

Fijn weekend
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“Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau”

Beste ouders/verzorgers,
Graag vragen wij u om mee te werken aan
Schoenmaatjes.
Dit is een actie voor kinderen in Afrika, Azië en
Oost-Europa waar we als Vosseschans al jaren van
harte aan meedoen.
Graag vragen wij uw aandacht voor Schoenmaatjes.
Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen in
Nederland een schoenendoos vullen met
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
kinderen in landen als Ghana en Sri Lanka. Dit jaar
vindt de actie al voor de 15e keer plaats! Samen met
andere scholen hopen we meer dan 175.000 schoenendozen te verzamelen.
Als Vosseschans proberen we in totaal 300 schoenendozen voor onze rekening te nemen. Dat
betekent dat elk kind persoonlijk een verrassingspakket verzorgt voor een leeftijdsgenootje ver
weg. Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter een
schoenendoos vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed? U kunt ook één doos
per gezin vullen.
Het is leuk om de schoenendoos te versieren, dat maakt dat het een echt cadeau wordt!
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die ieder kind
heeft ontvangen. Stichting Edukans vraagt u om een bijdrage (richtbedrag € 6,00) voor de
onkosten in de bij (deze bijdrage is niet verplicht!).
De uiterste inleverdatum van de gevulde schoenendoos met envelop en antwoordkaart is 30
november.
We hopen dat zoveel mogelijk kinderen meedoen met deze actie!
Alvast bedankt en veel plezier met het versieren en vullen van de schoenendoos!
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