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Staking 15 maart
Vrijdag 15 maart is uitgeroepen tot landelijke stakingsdag door de Algemene Onderwijs Bond (AOB).
Het betreft een staking in zowel het basisonderwijs als het middelbare en hoger onderwijs.
Binnen onze school is nog niet duidelijk of er wordt gestaakt op 15 maart.
Na de vakantie informeren wij u hierover.
Vakantierooster 2019-2020:
Het vakantierooster voor komend schooljaar 2019-2020 is vastgesteld.
U vindt het rooster op www.vosseschans.nl.
Carnaval
Het was weer een heerlijke ochtend, allemaal hossende en vrolijke
kinderen.
We zouden bijna willen dat het iedere dag Carnaval kan zijn……
De kinderen hebben vandaag lekker feest gevierd, ze konden
dansen, zingen en spelletjes spelen.
Er waren ook heel veel ouders, verkleed en wel, die ervoor gezorgd
hebben dat alle kinderen en juffen het goed naar hun zin hadden,
fijn dat we weer op hen konden rekenen!
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.

Hulp gezocht voor de leesondersteuning in groep 3:
We zijn op zoek naar versterking van ouders of grootouders om de leesondersteuning in groep 3
goed vorm te kunnen geven.
Er wordt in de klas hard gewerkt om het aanvankelijk leesproces goed te laten verlopen voor alle
kinderen. Voor sommige kinderen is er nog wat meer oefening nodig om het leesproces goed op te
pakken.
Vaak oefenen deze kinderen thuis ook al extra, maar kan het helpen als zij wekelijks een kwartiertje
1 op 1 begeleiding krijgen van een volwassene op school.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om dit te doen. Je kunt dan 1 of 2
keer per week een kwartiertje oefenen met een kind van groep 3; boekjes lezen, letters flitsen,
woordjes schrijven. Voor materialen en uitleg wordt gezorgd, in overleg bepalen we op welk moment
dit het beste uitkomt voor u en voor groep 3.
Heeft u interesse, neem dan even contact op met Carola of met de leerkracht van uw eigen kind.
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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!
Inmiddels hebben alle ouders een bericht via Schoudercom ontvangen, 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!
Team Koningsspelen
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
Hiep, hiep hoera:
De komende weken feliciteren wij Lars Kalshoven, Merel van Duijnen,
Guus Zeestraten, Sophie Oudshoorn, Daniël den Dulk, Mike Keijzer,
Tom Voorn, Nathan van der Burg, Isa Rosbergen, Jet Sneeuw, Daryl
Heemskerk en Jun Martens.

Van harte gefeliciteerd!!!
Welkom op De Vosseschans:
Na de vakantie starten Rafaël van der Pijl in groep 1/2A en Daan Hoogervorst in
groep 1/2B.
Wij wensen hun een heel prettige en leerzame tijd toe bij ons op De Vosseschans!
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AGENDA:
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

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 5 t/m 8 tot 14.00 uur,
groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij
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.

Fijne voorjaarsvakantie
TEAM DE VOSSESCHANS
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Ter Aar, februari 2019
onderwerp: fusieproces Samen Scholen
Beste ouders/verzorgers,
Gisteren, donderdag 21 februari, hebben de voorzitters van de medezeggenschapsraden van Het Kompas, De
Vosseschans en De Fontein en de bestuurders van WIJ de Venen en Morgenwijzer de intentieverklaring tot fusie
van de drie scholen ondertekend.
Hiermee is het formele fusietraject gestart dat bestaat uit een onderzoek waarbij de gevolgen van de fusie voor
ouders, leerlingen en personeel in beeld worden gebracht.
De beoogde fusiedatum is 1 augustus 2020.
Een mooie mijlpaal in het Samen Scholen proces waar we als scholen al een aantal jaar mee bezig zijn. Op de
informatieavond voor huidige en toekomstige ouders van de drie scholen zullen we u verder informeren over de
stand van zaken. En kunt u alvast virtueel een kijkje nemen in het gebouw.
Heeft u de datum van deze avond, 6 maart, al in uw agenda staan?
U bent van harte welkom in Het Dorpshuis, starttijd 19.30 uur!

Namens de drie scholen,
Marloes Schildkamp, intern begeleider Het Kompas
Marijke Kieboom, directeur De Fontein
Maria Uyttewaal, directeur De Vosseschans
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Uitnodiging
Webinar

Help je kind groeien met een positieve
mindset
Donderdag 14 maart 2019
van 20.30 tot 21.30 uur
voor ouders van kinderen 2-18 jaar
Bij een webinar kun je als ouders op een
afgesproken dag en tijd vanuit huis via internet
inloggen op een live video/chatsessie over een
bepaald onderwerp. Jij ziet hen, zij zien jou niet.
In dit webinar geeft kinderpsycholoog en
opvoedkundige Tischa Neve je tips om het
groeimindset van je kind(eren) te vergroten!
Kinderen met een groeimindset geloven dat ze
zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en
ontwikkelen. Dat je talenten alleen het startpunt
zijn en dat je steeds kunt blijven groeien door te
oefenen en ervaring op te doen. Deze manier van
denken kan je kind enorm helpen om
zelfvertrouwen op te bouwen en te groeien op alle
gebieden.
En het goede nieuws is: je kunt je mindset veranderen, en wij kunnen kinderen helpen om die
groeimindset aan te leren of te behouden.
Wil jij je kind helpen om leren leuk te vinden, vertrouwen te krijgen in zijn of haar eigen kwaliteiten en
positief denkend door het leven te gaan? Meld je dan snel aan!

Aanmelden:
Meld je snel aan via www.cjgcursus.nl of via deze link om bij dit gratis webinar bomvol inspiratie en tips
te zijn!
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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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