Kerstprogramma 2018:
Als bijlage vindt u het kerstprogramma voor dit jaar.
Daarin informatie over de kerkdienst, de kerstmaaltijd en alles wat daar organisatorisch mee te
maken heeft.
107.000 views voor het filmpje van groep 8:
Groep 8 van de Vosseschans heeft twee weken geleden een
Kinderrechten film opgenomen. Deze film is op 29 november
in première gegaan het ging aan het begin heel hard met de
views. Het ging over de rechten van gehandicapte kinderen.
In 2 weken tijd had groep 8 van de Vosseschans
100.000 views !
Dat was een record het is nog nooit gebeurt dat er in 2
weken tijd zoveel views zijn gehaald!
We bedanken de filmmaker Freek commandeur de groep 8
en alle kijkers!!
Riki Stichting:
De RiKi Stichting organiseert activiteiten voor ouderen. Door deze activiteiten willen zij een
structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van het welbevinden van ouderen.
Ook De Vosseschans wil graag een bijdrage leveren door deze activiteiten te ondersteunen.
Volgende week maandag en dinsdag gaan de leerlingen van groep 8 weer op pad om een
kerstpakketje te bezorgen bij de ouderen in Ter Aar. Zij zullen 75 kerstpakketjes bezorgen, die wij
van de RiKi Stichting hebben ontvangen. Op deze wijze dragen wij bij aan de zorg voor onze
ouderen in onze schoolomgeving. Een mooi gebaar in deze kersttijd.
Glazen Klas:
Op donderdag 20 december, tussen 8.30 uur een 16.30 uur 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! Daarnaast is er vanaf ’s middags 13.15 uur van alles te doen en
vooral te koop met als doel een mooi bedrag binnen te halen voor de 3
goede doelen van Serious Request. De kinderen hebben namelijk besloten
dat we niet kiezen voor 1, maar voor 3 doelen waar Serious Request dit jaar
voor gaat: Bescherming tegen natuurgeweld, Reanimatie in Nederland en Noodhulp bij
oorlog en conflicten.
We hopen de € 2000,00 te halen, dat wordt spannend want dit jaar zijn er geen andere acties of
scholen die bij ons aansluiten……
Wij gaan weer vol aan de slag om er weer een geweldige dag van te maken. Kijk alvast op onze
site….en een spontane donatie is vanaf nu al mogelijk!
https://kominactie.npo3fm.nl/actie/de-glazen-klas
Gezinskerstviering op maandag 24 december
Kerstavond is er een gezinsviering in de Petrus en Paulus kerk van Aarlanderveen.
Speciaal voor deze viering is er een kerst-kinderkoor opgericht. De viering begint om 17 uur.
Op tweede kerstdag is het Kindje Wiegen (zie onderstaand bericht) in de Petrus en Paulus kerk in
Aarlanderveen.
We hopen jullie allemaal te zien kerstavond 24 december en/ of tweede kerstdag.
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Kindje wiegen;
Heden is ons geboren een Goddelijk kind: Jezus is zijn naam. Zijn trotse ouders Maria en Jozef
nodigen alle kleintjes uit om op
kraamvisite te komen op 2e kerstdag om 10.00 uur bij de kribbe in onze kerk in Aarlanderveen.
We gaan dan een mooi kerstverhaal vertellen en kerstliedjes zingen en
daarna mogen alle kleintjes een lichtje aansteken bij Jezus in de kerststal.
Nadat we een mooi afscheidslied gezongen hebben met muziekinstrumentjes is er voor de kinderen
een verrassing om mee te nemen, en voor de pappa’s en mamma’s, opa’s en oma’s weer de
overheerlijke warme chocolademelk.
Komt dus allen tezamen 2e kerstdag om 10.00 uur.

Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen: Rosanna Roest en Melle van der
Vlugt.

Van harte gefeliciteerd!!!

AGENDA:
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 7 januari
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

Kerstviering vanaf 17.00 uur
Serious Request; De Glazen Klas
Start kerstvakantie alle groepen vanaf 12.00 uur
Start van de tweede helft van het schooljaar
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
TEAM DE VOSSESCHANS
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Kerstprogramma 2018
We vieren dit jaar het Kerstfeest op
woensdag 19 december 2018.
Het kerstfeest begint om
16.15 uur en duurt tot 19.00/19.05/19.10/19/15 uur.
Vanaf 16.15 uur kunt u de kinderen in de kerk in Aarlanderveen brengen. Wilt u uw kind
thuis naar toilet laten gaan voordat u weggaat? (Dit is echt heel belangrijk!) Wij verzoeken
u zoveel mogelijk op de fiets naar de kerk te komen of te carpoolen. In verband met de
veiligheid van de kinderen vragen wij u om via de Oostkanaalweg en de Provinciale Weg
(naar Nieuwkoop) Aarlanderveen binnen te rijden. U wordt bij Studio Oosterman
opgewacht door verkeersregelaars deze wijzen u de weg naar de parkeerplaatsen.
Inwoners van Korteraar kunnen via Korteraar, Aarlanderveen inrijden en worden bij de
kerk opgewacht door een verkeersregelaar. Het verkeer tussen de kerk en studio
Oosterman proberen wij zoveel mogelijk te beperken i.v.m. de veiligheid van de kinderen.
Bij de klas komen rijlijsten te hangen, zodat u kunt zien welke ouder er nog plek in de auto
heeft, zodat u kunt carpoolen met elkaar.
De kinderen mogen in de voor hen gereserveerde banken bij de groep plaatsnemen en de
ouders mogen daarachter in de banken plaatsnemen. Vlak achter de kinderen is er 1 bank
gereserveerd voor ouders die voor en tijdens de viering assisteren ( zoals bv de
verkeersregelaars). Wilt u deze reservering respecteren en hier niet plaatsnemen? De
viering begint om 16.30 uur. Pastor Bosma gaat deze viering voor, welke zal staan in het
teken van vriendschap. We hebben dit jaar extra aandacht besteed aan het geluid, zodat
iedereen in de kerk goed kan verstaan wat er op het altaar gezegd wordt. Daarom vragen
wij u vanaf het moment dat de viering begint en het koor gaat zingen, vol aandacht te zijn
voor alles wat er op het altaar gebeurt. Als alle kinderen en ouders echt luisteren, wordt
het een geweldige viering!
Voor nog meer rust tijdens de viering hebben we besloten dat alleen Paula Könst foto’s mag
maken. Zoals u weet doet zij dit met verve en zet zij iedereen meerdere malen op de foto.
Wilt u als ouder uw kind op de foto zetten, doe dit dan even voor of na de viering.

Na de viering mogen de kinderen weer naar school gebracht worden. Wij willen u verzoeken
om zowel in de kerk als bij de parkeerplaatsen de aanwijzingen van de ouderraadsleden op
te volgen zodat de veiligheid van de kinderen niet in gevaar komt en de doorstroming bij
het uitgaan van de kerk te bespoedigen.
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Wilt u, als u met de auto terug naar school gaat, met grote voorzichtigheid rijden langs de
ouders en kinderen die op de fiets naar de kerk zijn gekomen?
Voor hun veiligheid willen we u verzoeken als u via Aarlanderveen terugrijdt om de
Machineweg te kiezen en daarna de Oostkanaalweg. De fietsers kunnen dan veilig door
Korteraar.
Als u in de buurt van school woont, breng dan eerst de auto thuis en breng vervolgens de
kinderen lopend of op de fiets naar school. Woont u wat verder weg, probeer de auto dan
zoveel mogelijk op het Vosholplein te parkeren en breng ook dan de kinderen lopend naar
school. (Bij de school zullen 4 parkeerplaatsen met pionnen afgezet zijn voor de
leerkrachten die als laatste uit de kerk komen. Gelieve hier niet te parkeren.)
U als ouder nodigen wij uit voor warme chocomel en glühwein op het bovenbouwplein. Tegen
een kleine vergoeding kunt u daar ook iets warms nuttigen. Om de kerstviering van de
kleuters niet te verstoren, houden wij het gedeelte bij de ramen van dit lokaal zo veel
mogelijk afgeschermd.
De kerstmaaltijd staat weer in het teken van Samen Delen. Het is de bedoeling dat ieder
kind iets kleins meeneemt voor de maaltijd. In de onderbouw hangen intekenlijsten, in de
bovenbouw worden afspraken met de kinderen gemaakt. Mocht er op de intekenlijst alleen
nog iets staan dat u niet kunt maken (omdat u bv geen tijd hebt om het warm te maken na
de kerk) overleg dan even met de leerkracht. Wilt u alstublieft de hoeveelheid in de
gaten, want delen is alleen leuk als ook echt alles opgaat.

Alle kinderen nemen woensdagmorgen een bord, beker en bestek (voorzien van naam) mee
naar school. De koude gerechten kunt u om 12.00 uur in het lokaal brengen. Warme
gerechten kunt u meenemen als u uw kind in de klas brengt.
De kinderen van groep 1 en 2 mogen om 19.00 uur weer worden opgehaald uit hun lokaal,
de kinderen van groep 3 en 4 om 19.05 uur, de kinderen van groep 5 en 6 om 19.10 uur en
de kinderen van groep 7 en 8 om 19.15 uur.
Wij wensen iedereen een liefdevol kerstfeest.
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Feestweek/Kerstvakantie!
Het wordt koud en het is bijna tijd voor de kerstvakantie. Dat betekent niet dat je stil hoeft blijven te
zitten! In de kerstvakantie hebben we 2 leuke activiteiten:
27-12-2018: De winkel van Sinkel: Trefbalspel waarbij je punten kan verdienen als je iemand afgooit.
Hiermee koop je materiaal om je bunker te bouwen.
3-1-2018 : Winterspelen:Koud he! Winterse spellen maken je warm!

Ook geen zin om stil te zitten! Mail dan naar sport@kcdeboomhut.nl

Buurtsport projecten januari/februari
Na de kerstvakantie gaan we even goed door met sporten! We hebben weer drie
nieuwe bijzondere projecten op het programma staan. Hieronder een korte
beschrijving:
Maandag: Denk en Ren spellen:Train je snelheid en je brein!
Dinsdag: Meerkamp:Hardlopen, verspringen, hoogspringen, estafette wie doet er mee aan de
meerkamp training?
Donderdag: Floorball:Een soort van ijshockey maar dan zonder schaatsen!

We hopen dat je lekker komt sporten met ons!
Wil je mee doen? Mail dan naar sport@kcdeboomhut.nl
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