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Fijne feestdagen:
We kunnen met elkaar terugblikken op een prachtige kerstperiode.
Binnen en buiten de school zorgden de vele lichtjes en versierde
kerstbomen voor een gezellige en warme sfeer de afgelopen 10
dagen.
Dinsdagmiddag hebben de groep 5 tot en met 8 de kerstcreamiddag
gehouden. De ontspannen sfeer, de leuke workshops die werden
aangeboden maakten er een geslaagde middag van.
Woensdagmorgen zijn de senioren uit de buurt geweest. Deze
ochtend is georganiseerd en verzorgd door de leerlingen. Een mooi
kerstmoment waarbij zowel jong als oud heeft genoten.
De kerstviering in de kerk met een prachtig kerstverhaal, gespeeld
door de leerlingen van groep 7a en daarna de kerstmaaltijd waren de
hoogtepunten van de week. Het is een groot goed dat wij met elkaar
op deze wijze Kerstmis binnen De Vosseschans mogen vieren.
Het thema van de kerstviering vriendschap nemen we ook mee in het
nieuwe jaar. Ook het komende jaar blijven wij aandacht aan elkaar
geven, elkaar helpen, voor elkaar zorgen en elkaar accepteren. Want
dit is de kracht om er ook in 2019 met elkaar een mooi jaar van te
maken.
Wij wensen alle leerlingen en ouders mooie, vredige en gezellige kerstdagen
en een stralend 2019!!!!!
Glazen Klas:
Voor het zevende jaar hebben leerlingen en
meester Ruud zich opgesloten in De Glazen Klas.
Dit jaar leek een rustig jaar te worden,
verschillende acties die al vroeg gestart waren
liepen nog niet heel erg goed. De verwachtingen
van de organisatie werden bijgesteld, € 2000,00
ophalen leek iets te ambitieus.
Maar het tegendeel bleek waar!
Op de dag zelf waren het vooral de kinderen van
De Vosseschans die ervoor gezorgd hebben dat
het een geweldige dag werd. Er werd weer van
alles bedacht om geld op te halen voor het goede
doel. Heel de bovenbouw bruiste, kinderen (en
ouders) hebben keihard gewerkt! Vanuit De
Glazen Klas konden we genieten van wat er om ons heen gebeurden.
Vooraf hadden we bedacht om 2 momenten in te lassen om tussenstanden bekend te maken, bij
iedere € 500,00 was er een “partypopper” momentje….we hadden gerekend op 2 partypoppers…
De eindstand heeft ons enorm verrast, er is namelijk € 3100,00 opgehaald!!!!!!
Een geweldig resultaat waar we allemaal…ouders, kinderen, collega’s, sponsoren en bezoekers trots
op mogen zijn. Een geslaagd evenement en een prachtige start van de feestdagen.
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Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal:
Vele ouders hebben het formulier voor hun kind(eren) al ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht.
Het zou fijn zijn als we alle formulieren in januari binnen hebben.
Let op!!
 Voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn moeten beide ouders het formulier
ondertekenen!
 Voor ieder kind dient een apart formulier ingevuld te worden.

Mocht u het formulier kwijt zijn dan kunt u het downloaden via Schoudercom (documenten) of
afhalen bij de administratie.
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.
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.
Lezen in de kerstvakantie:
Lezen is belangrijk. Daarom vragen wij de kinderen weer om op verschillende manieren te gaan
lezen deze vakantie. Om dit bij te houden hebben alle kinderen een invulformulier meegekregen. In
de week na de kerstvakantie mogen deze ingeleverd worden bij de leerkracht.
Loop voor de vakantie gerust nog even langs een van de 'zwerfboekenkasten', deze zijn weer gevuld
met nieuwe boeken. Veel (voor)leesplezier!

Hiep, hiep hoera:
De komende weken feliciteren wij alle jarigen: Sophie
Hoogervorst, Martijn Kroft, Milan Vos, Lieke Pieterse, Sven van
Lammeren, Damian van Vliet, Sven Putker, Olle van Zoest, Kian
van der Meché, Yousef Al Baroudi, Brian Blom, Jaimy Blom, Bart
van Duijnen, Meike Bader, Nikki Westerwaal, Jasper Oudshoorn,
Evy Heemskerk, Joyce Zuidhoek, Fenna Rosbergen en Jessie van
Oostwaard.

Van harte gefeliciteerd!!!

Welkom op De Vosseschans:
Na de kerstvakantie start Vania Paulo Paixao in groep 7A, Valerie Ugege in groep 2B, Fay Wilson in
groep 1B en Jonathan Tobias in groep 6A.
Wij wensen hen een heel prettige en leerzame tijd toe bij ons op De Vosseschans!
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AGENDA:
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

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.

Fijne feestdagen
TEAM DE VOSSESCHANS
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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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