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Informatieavond IKC:
Afgelopen woensdag is de informatieavond geweest over het
Samen Scholen Ter Aar. Er waren veel ouders van toekomstige
en huidige leerlingen van de 3 scholen aanwezig.
Op deze avond is verteld hoe tot nu toe het proces van het
samengaan (fuseren) naar één school met één onderwijsconcept
is verlopen en heeft de architect het nieuw te bouwen IKC
gebouw gepresenteerd. Daarnaast is ook de richting die
vastgelegd is in de koersnotitie en de leidraad is voor het
onderwijsconcept besproken.
Deze avond was puur informatief en met name gericht op het proces tot nu toe van het Samen
Scholen Ter Aar en het gebouw.
Informatie rond onderwijsconcept en onderwijsorganisatie zal in een later stadium aan bod komen.
De aanwezige ouders hebben wel alvast schriftelijk vragen mee kunnen geven.
Via de websites van de 3 scholen zal binnenkort de presentatie van het gebouw gedeeld worden. De
Koersnotitie kunt u al vinden op de website van de drie scholen.
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
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Kinderkerk:
Op zondag 24 maart is er weer kinderkerk. Het is vastentijd en daarom is er ook weer een
vastenactie. Dit jaar zamelen we geld in voor de verbetering van het drinkwater in het dorp Kinko in
Tanzania. Twee personen die ter plaatse zijn betrokken bij dit project komen ons hierover vertellen
aan de hand van dia’s. Jullie krijgen een vastendoosje om zelf te maken. Jullie kunnen de komende
periode geld inzamelen voor dit mooie doel. Op zondag 14 april tijdens de Palmpasenviering kunnen
jullie je vastendoosje inleveren. Zie voor meer informatie de nieuwsbrief in de bijlage. Alle kinderen
van 4 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom. Voor de allerkleinsten jonger dan 4 jaar is er
crèche. Graag tot zondag 24 maart in de Petrus en Paulus kerk in Aarlanderveen. De viering begint
om 09:15 uur en na de viering kun je leuke spelletjes doen.
Werkgroep kinderkerk
Nieuwe groep:
Met ingang van 1 april 2019 komt er een nieuwe groep bij in onze school.
Vanuit de beide groepen 1-2, (de rode en groene Dino’s) gaan alle leerlingen die in groep 2 zitten
naar een nieuwe groep. Deze groep start met 21 leerlingen. De beide Dino groepen krijgen de
komende maanden nog veel instroom. Door het formeren van een extra groep blijft het
leerlingenaantal voor deze rode en groene Dino groepen op een werkbaar niveau.
De nieuwe groep 2 komt in het lokaal 5. Het lokaal dat wordt gebruikt voor de Pluszorgklas en
Plusklas.
De leerkrachten in de nieuwe groep 2 zijn op maandag, dinsdag juffrouw Sylvia van der Jagt. Op
woensdag tot en met vrijdag juffrouw Silvia van Geene. Daarnaast komt er in de groep van de
groene Dino’s op maandag en dinsdag een nieuwe leerkracht juffrouw Shirley van Kesteren. Zij
gaat ook op vrijdag in groep 5 werken in plaats van juffrouw Sylvia van Geene. Juffrouw Shirley zal
zich later aan u voorstellen.
Pluszorgklas en Plusklas nieuwe huisvesting:
Voortaan maken de plusklassen en de pluszorgklas gebruik van het geheel vernieuwde “leerplein”,
voorheen de gemeenschappelijke ruimte.
Deze ruimte is verdeeld in 2 ruimtes waar deze groepen, maar op andere momenten ook andere
leerlingen in alle rust en op verschillende werkplekken kunnen werken.
Een kleine stap richting de nieuwe manier van werken zoals het er mogelijk ook gaat zien in het
IKC.
Lege cartridges:
Al jaren kunnen lege cartridges ingeleverd worden op De
Vosseschans, goed voor het milieu en het leverde financieel ook wat
op.
Helaas moeten wij stoppen met het inzamelen.
Het verwerken van de ingezamelde cartridges is steeds moeizamer
geworden, daarbij levert het financieel nagenoeg niets meer op.
Tot de meivakantie kunnen er nog lege cartridges ingeleverd
worden, na de meivakantie niet meer.
U kunt dan terecht bij de gemeente om de cartridges verantwoord af
te voeren.
Wij willen vragen of ieder dit bericht door wil geven aan personen en ondernemers die de afgelopen
jaren hun cartridges bij ons hebben ingeleverd.
Uiteraard danken wij u hartelijk voor al die jaren waarin de moeite werd genomen om de cartridges
bij ons in te leveren!
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Hiep, hiep hoera:
De komende week feliciteren wij Merel Verlaan, Esmée Koerts en Renzo
van der Voorn.

Van harte gefeliciteerd!!!

Welkom op De Vosseschans:
Komende week start Sofie Keijzer in groep 1/2B.
Wij wensen haar een heel prettige en leerzame tijd toe bij ons op De Vosseschans!

AGENDA:
Maandag 18 maart
Woensdag 20 maart
Vrijdag 29 maart
Dinsdag 9 april
Vrijdag 12 april
Maandag 15 april
Vrijdag 19 april
Dinsdag 7 mei
Dinsdag 14 mei
Woensdag 22 mei
Woensdag 22 mei
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
Maandag 3 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni
Woensdag 12 juni
Donderdag 13 juni
*Vrijdag 14 juni
*Vrijdag 21 juni
Woensdag 26 juni
Vrijdag 28 juni
Dinsdag 2 juli
Dinsdag 2 juli
Woensdag 3 juli
Woensdag 3 juli
Dinsdag 9 juli
Donderdag 11 juli
Dinsdag 16 juli
Dinsdag 16 juli
Vrijdag 19 juli
Vrijdag 16 juli

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)
Vergadering GMR
Avond4daagse t/m 17 mei
Studiedag: alle leerlingen vrij
Vergadering OV
Hemelvaartsdag: alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Start Cito toetsen (tot 21 juni)
2e Pinksterdag: alle leerlingen vrij
Informatieavond groepen 7: vooradvies en voortgezet onderwijs
Speeltuindag groep 1 en 2
Excursie groep 3 en 4 (continurooster van 8.30 tot 14.00 uur)
Schoolreisje groepen 5 t/m 7
Waterfestijn groep 5 t/m 8 (continurooster van 8.30 tot 14.00 uur)
Vergadering MR
Studiedag: alle leerlingen vrij
Vergadering GMR
Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 6, groep 7: vooradvies
Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 6, groep 7: vooradvies
Kamp groep 8 t/m vrijdag 5 juli
Vergadering OV
Schoolschoonmaak
Uitzwaaien groep 8: grote plein vanaf 14.45 uur
Afscheidsavond groep 8 (groep 8 heeft daarna zomervakantie)
Ochtend naar school, om 12.00 uur Aftellen op het plein
Start zomervakantie t/m zondag 1 september

*wijziging t.o.v. eerder vermelde data
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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Vastenaktie voor kids!
Vastenaktie zet zich in voor mensen in de Derde Wereld. Voor
kinderen, vrouwen en mannen die werken aan een betere
toekomst en daar onze hulp bij kunnen gebruiken.
Dit jaar gaan we voor schoon
water in Kinko, een dorp in
Tanzania. Door het aanleggen van
een
drinkwatervoorziening
neemt de hygiëne in het dorp
enorm toe, waardoor veel ziektes
voorkomen worden. Ook besparen de vrouwen iedere dag een
wandeling van ongeveer 3 uur door bergachtig en bebost
gebied op zoek naar schoon drinkwater.

Dit jaar wil Spot-Tanzania Kinko aansluiten op een drinkwatervoorziening. Het gaat dan om
ruim 800 Tanzanianen die toegang krijgen tot schoon drinkwater. Bovenin het oorspronkelijk
bos wordt een dam gebouwd waardoor een stuwmeer ontstaat. Dit water wordt opgeslagen
in een reservoir van 1000 m3. Met ruim 2,7 kilometer aan pijpleidingen wordt het water
getransporteerd en verdeeld over de 7 openbare tapkranen op verschillende plekken in het
dorp. Bij deze tapkranen worden ook wastafels gebouwd, zodat de inwoners op een veilige
manier de was kunnen doen. Bij de tapkranen kunnen de bewoners straks dagelijks water
halen tegen een kleine betaling.

Op zondag 24 maart om 9.15 uur is er een speciale
vastenaktie-viering in de H.H. Petrus en Paulus in Aarlanderveen.
Er is Kinderkerk en er zijn leuke spelletjes na de viering.
Hoe kunnen jullie Vastenaktie steunen?
Door in de vastentijd van 6 maart tot en met 14 april iets te laten
voor de mensen in Tanzania. Door te sparen voor de kinderen daar.
Vraag of je een klusje mag doen voor je vader, moeder, buurvrouw
of oma. Dan vraag je hiervoor een centje en stop je dat in je
vastenaktie-doosje en zo sparen we samen voor de mensen in
Tanzania.

De doosjes kun je inleveren tijdens de Palmpasenviering op 14 april
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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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