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Vakantierooster 2019-2020:
Het vakantierooster voor komend schooljaar 2019-2020 is vastgesteld.
U vindt het rooster op www.vosseschans.nl.
Landelijke Warme Truiendag:
Vrijdag 15 februari 2019 is het weer tijd voor de jaarlijkse Warme Truiendag.
Ook dit jaar doet de Vosseschans mee!
We zetten de verwarming die dag wat lager en trekken onze warm(st)e truien en vesten aan. We
staan stil bij het belang van bewust omgaan met energie, op school en thuis.
Het duurzaam omgaan met energie en het besparen ervan zijn thema’s die wereldwijd aandacht
vragen. Wij doen het op 15 februari in het klein, maar ook dát maakt verschil!
De verwarming wat lager zetten bespaart al 6 procent energie per graad...
Doet u thuis ook weer mee?

Informatieavond IKC:
Op 6 maart, vanaf 19.30 uur, vindt er een
informatieavond plaats over het IKC. Deze avond is
voor alle ouders van leerlingen die nu op de 3 scholen
zitten, maar ook voor ouders waarvan hun kind nog
naar school moet gaan.
Een uitnodiging volgt nog.

Lentefeest:
Paasfeest, dat gepland stond op 18 april, wordt dit jaar vervangen
door het lentefeest.
18 april is dus een gewone schooldag met een normaal rooster.
Het Lentefeest zal plaatsvinden op 29 maart 2019.
Deze dag zal er een continurooster zijn voor de groepen 3 t/m8,
zij gaan die dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.
Groep 1 en 2 zijn gewoon om 12.00 uur uit.
Meer informatie treft u in de bijlage aan.
De Lentefeestcommissie
Voorleeswedstrijd:
Nadat ik op school had gewonnen was het afgelopen zaterdag zover: Ik
mocht voorlezen in de Kaleideskoop. Met juf Marina, juf Monique, Esmeé,
Julia, Julia, Bram, Maud, papa en mama ging ik naar de voorleeswedstrijd. Ik
was als eerste aan de beurt, ik stond eigenlijk als tweede op de lijst maar
degene die eerst moest was er niet. Het lezen ging heel goed helaas heb ik
niet gewonnen maar het was wel een hele leuke ervaring!
Britt van Hameren
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Koningsspelen 2019:
Op vrijdag 12 april organiseren we weer de Koningsspelen, een geweldige
dag waar alle kinderen (en ouders) sportief aan de slag gaan.
Ook dit jaar mogen we weer gebruik maken van het sportcomplex Aardam
(TAVV).
We hebben goed weer besteld en er wordt al weer druk gewerkt aan een
mooi programma met verrassende spellen en sportactiviteiten!
Er is één belangrijk punt om te zorgen dat het een geweldige dag wordt.....
ouders, opa's, oma's, familie, of wie dan ook die die ochtend wil helpen bij
de begeleiding van al die groepen kinderen en activiteiten!
Komende week ontvangen alle ouders een bericht via Schoudercom, daarin de vraag of en op welke
manier een bijdrage geleverd kan worden aan deze dag.
(wij gaan er dan vanuit dat u op 12 april tussen 8.30 en 12.00 uur aanwezig kunt zijn).
Later ontvangt u van ons bericht waarin precies staat wat we van u verwachten (indeling,
programma, ....)
Wij hopen op enthousiaste reacties zodat we met een gerust hart met 300 kinderen een mooie dag
gaan beleven!
Met vriendelijke groet,
Team Koningsspelen
Blogs:
Via Schoudercom is het mogelijk om “blogs” te versturen, dit zijn korte berichten met foto’s of
videomateriaal die gedeeld worden met de betreffende ouders. Hiermee willen we de
ouderbetrokkenheid verhogen, we geven een kijkje in de klas.
Nog niet iedere leerkracht werkt hiermee, we zitten nog in de uitprobeerfase.
Indien er blogs geplaatst worden dan krijgt u hier automatisch bericht van in Schoudercom.
Kinderkerk:
Op zondag 10 februari is er weer kinderkerk (let op, deze kinderkerk is verplaatst van zaterdag
2 februari naar zondag 10 februari). Tijdens de kerkviering staat Maria Lichtmis centraal, de
kinderen kunnen van Pastor Bosma de kinderzegen ontvangen. Ook bij de kinderkerk zullen we hier
aandacht aan besteden, met een verhaal en een leuke knutsel. Voor de kinderen t/m 4 jaar is er
crèche in de pastorie. Graag tot ziens op zondag 10 februari om 9:15 uur tijdens de viering in de
Petrus & Pauluskerk in Aarlanderveen.
Werkgroep kinderkerk

Hiep, hiep hoera:
De komende week feliciteren wij Dylan van der Laan, Jesse
Tekelenburg, Anna Clemens, Julia Koeleman, Joep Koeleman en Jaap
Lek!

Van harte gefeliciteerd!!!
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AGENDA:
Woensdag 6 februari
Dinsdag 12 februari
Vrijdag 15 februari
Vrijdag 15 februari
Maandag 18 februari
Dinsdag 19 februari
Woensdag 20 februari
Vrijdag 22 februari
Vrijdag 22 februari
Maandag 4 maart
Woensdag 6 maart
Woensdag 13 maart
Maandag 18 maart
Woensdag 20 maart
Vrijdag 29 maart
Dinsdag 9 april
Vrijdag 12 april
Maandag 15 april
Vrijdag 19 april

Vergadering MR
Adviesgesprekken groep 8 (12, 13 en 14 februari)
Warme truiendag
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
Informatieavond IKC in Het Dorpshuis, start 19.30 uur
Open ochtend nieuwe ouders
Vergadering OV
Vergadering GMR
Lentefeest (continurooster gr 3 t/m 8 tot 14.00 uur)
Vergadering MR
Koningsspelen (continurooster groep 3 t/m 8 tot 14.00 uur)
Schoolschoonmaak
Goede vrijdag en start van de meivakantie (t/m 5 mei)

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

Fijn weekend
TEAM DE VOSSESCHANS

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

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

Lentefeest
Op 29 maart 2019 vieren we binnen onze school
een lentefeest.
Dit houdt in voor groep 1 t/m 4:
Dat we de boerderij aan de Ringdijk in Ter Aar
gaan bezoeken. We per klas een kijkje nemen in
het leven van de boer. Welke dieren leven er,
wat doet de boer, enz.
Hapje en drankje wordt deze ochtend verzorgd en hoeft dus niet mee genomen te
worden naar school. Groep 1 en 2 zijn om 12.00 uit.
Groep 3 en 4 doen mee met continurooster en zijn om 14.00 uur uit.
Dit betekent dat groep 3 en 4 tussen de middag op school eet.
De lunch moet ‘s morgens al mee naar school genomen worden.
Dit houdt in voor groep 5 t/m 8:
Dat de ochtend ingedeeld zal worden met workshops. De kinderen houden zich deze
ochtend bezig met sport, spel en creatieve activiteiten. De workshops worden ingedeeld
in de klas samen met de leerkracht. Workshops worden gegeven door leerkrachten en
ouders. Hapje en drankje wordt deze ochtend verzorgd en hoeft dus niet meegenomen
te worden naar school. De kinderen eten tussen de middag op school. De lunch moet
‘s morgens al mee naar school genomen worden. Samen delen is belangrijk, vandaar
dat in deze groepen een lunch voor een medeklasgenoot wordt gemaakt. Uw kind zal
voor die tijd een briefje mee naar huis krijgen voor wie hij/zij de lunch moet maken.
Graag zien we dat een ieder zich aan de richtlijnen van het briefje houdt. De leerlingen
zijn deze dag om 14.00 uur uit.
Hulpouders:
Een activiteit zal niet kunnen plaats vinden zonder hulp van ouders, verzorgers en/of
grootouders. Vandaar dat u binnenkort een oproep ontvangt van de leerkracht via
Schoudercom. Voor groep 1 t/m 4 zal de oproep bestaan uit hulp om mee te lopen naar
de boerderij. Voor groep 5 t/m 8 zal de oproep bestaan uit het ondersteunen/bedenken/
verzorgen van de workshop. Heeft u een idee voor een workshop laat het dan weten bij
de leerkracht van uw kind.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij de lentefeestcommissie.
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Pianolessen in Ter
Aar
Het is al enige tijd mogelijk om bij !Triggr drum- of gitaarlessen te volgen.
Sinds dit jaar is er nu ook een pianodocent: Rob de Best.
Hij geeft les aan jong en oud, beginner of gevorderde. Hij kiest hierbij voor
“Alfred’s” methode. Hierbij leren beginners al snel akkoorden spelen en met
twee handen.
Uitgangspunt bij de lessen is wat de leerling leuk vindt en wat hij of zij al kan.
Het doel is ook om ieder jaar, al dan niet samen met de drum- en/of
gitaarleerlingen, een klein concertje te geven.
Voor meer informatie, kijk op debestmuziek.nl of triggr.nu, of neem contact op
met Rob: 06-5110 2276.
Je volgt privélessen van een half uur per week op woensdag of vrijdag tussen
13.30 en 22:00 uur in het !Triggr gebouw aan de Middelweg 5 in Ter Aar.
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