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Lentefeest:
Op 29 maart was het een prachtige lentedag, het zonnetje scheen, de lammetjes liepen door de wei
en de eerste koeien mochten weer de wei in.
Dit jaar een vervroegd “paasfeest” omdat we de komende weken ook al De Koningsspelen hebben.
De onderbouw heeft een bezoek gebracht aan verschillende boerderijen, wat fijn dat we dit jaar
weer op bezoek mochten komen en wat zijn de kinderen hartelijk ontvangen!
In de bovenbouw waren heel veel verschillende workshops die door leerkrachten, maar vooral
ouders begeleid werden. Leuk dat er weer wat nieuwe workshops waren. Naast alle
knutselworkshops kon er dit jaar ook muziek gecomponeerd worden, speksteen sculpturen gesneden
worden, vlechtpoppetjes gevlochten worden, bouwwerken gebouwd en vogelhuisjes gemaakt. Ook
werd er heerlijk gebakken. Natuurlijk had juf Marieke haar zolder weer leeggehaald en al haar
originele knutselmaterialen beschikbaar gesteld. Natuurlijk ging een aantal kinderen naar buiten
voor een heerlijke lentewandeling.
Rekendag opening:
Op woensdag 3 april vindt de Nationale Rekendag plaats. Op deze dag houden we
ons iets meer dan anders bezig met rekenen.
Het thema van dit jaar is “Uit verhouding” en dat thema willen we graag centraal
openen.
Daarom verwachten wij alle kinderen (en ouders) om 8.30 uur op het
grote plein.
Daar zullen De Kangoeroes en bijzondere presentatie geven….die wel een beetje
uit verhouding is!
Palmpasen:
14 april is het Palmpasen. Zoals ieder jaar versiert iedere klas een Palmpaasstok. Deze versierde
stokken staan op 14 april in de kerk en worden dezelfde dag gebracht naar mensen die heel goed
een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Wilt u vanaf 2 april uw kind iets meegeven om de Palmpaasstok mee te versieren? ( denk aan
paaseitjes, theezakjes, verpakte koekjes, cup a soup, klein chipszakje).
Mocht u deze zondag naar de kerk gaan en u bent bereid een Palmpaasstok weg te brengen, wilt u
dat dan aangeven bij de leerkracht.
Team Vosseschans
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!
Volgende week ontvangt u een programma van die dag, ook zullen alle ouders (en anderen) die zich
hebben aangemeld om die dag te helpen, een bericht ontvangen waarin staat wat er van hen
verwacht wordt.
Team Koningsspelen
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EHBO hulp:
Mijn naam is Anneloes Hijdra, moeder van Luuk Hijdra uit groep 7A en Noa Hijdra uit groep 6B.
Ik ben, met nog 2 ouders, EHBO-er tijdens evenement op de Vosseschans.
Nu zijn wij op zoek naar nieuwe mensen die een EHBO diploma hebben of hier gerelateerd werk in
hebben. Dit omdat wij door ons werk niet altijd aanwezig kunnen zijn.
Het liefst mensen uit de onderbouw omdat die dichterbij de kinderen in deze groepen staan, en onze
kinderen over 2 jaar naar het voorgezet onderwijs gaan.
Wat betreft de evenementen moet u denken aan de koningsspelen, een schoolreisje of het
zomerfeest op school.
Lijkt u dit wel iets of wilt u er nog meer over weten neem dan contact op met mij. Dit kan het beste
via Schoudercom. Wie weet tot snel!
Groetjes Anneloes Hijdra
Kinderkerk:
In de bijlage bij deze mededelingen leest u alles over de Palmpasenviering van zondag 14 april om
9:15 uur. Graag zien we dan vele kinderen met hun Palmpasenstok. Met die mooi versierde stok
kunnen de kinderen om 8:55 uur naar ’t Achterom komen. We gaan dan in optocht de kerk in. Na de
viering kunt u de Palmpasenstok wegbrengen naar iemand die een beetje extra steun en aandacht
goed kan gebruiken. Houten kruisen kunt u ophalen bij Esther van der Salm (Westkanaalweg 68e,
tel. 0172-211300) of Sandy Beckers (Walnootstraat 28, tel. 0172-602108). Graag even bellen van
tevoren. Tijdens de Palmpasenviering is er crèche voor de kleine kinderen (in de achterkamer van
de pastorie).
Op vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag. Er is dan om 15:00 uur een korte kerkviering over ‘de
Kruisweg’ onder leiding van Pastor Bosma. Aan de hand van een digitale voorstelling wordt het
verhaal van de kruisiging van Jezus verteld. Iedereen mag ook een bloem meenemen om zo Jezus
te eren.
Werkgroep Kinderkerk
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 Koen Touw, Roel Touw, Tess van der
Burg en Chico Hoogervorst.

Van harte gefeliciteerd!!!
Welkom op De Vosseschans:
Komende week starten Figo van der Ster en Mila de Groot in groep 1/2A.
Wij wensen hen een heel prettige en leerzame tijd toe bij ons op De
Vosseschans!
AGENDA:
Woensdag 3 april
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 19 juli

Opening Rekendag
(8.30 uur, grote plein: alle kinderen, leerkrachten en ouders)
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
(leerlingen blijven die dag over en zijn om 15.15 uur uit)
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
TEAM DE VOSSESCHANS
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Beste kinderen en ouders,
Zondag 14 april 2019 is het Palmpasen!
Met Palmpasen vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij kwam op een
Ezel en werd toegejuicht met Hosanna. De mensen langs de weg zwaaiden hem
toe met palmtakken. Iedereen wilde hier natuurlijk bij aanwezig zijn. Je
begrijpt dat de ouderen, zieken en mensen met een handicap dat niet konden.
Daarom willen wij elk jaar met Palmpasen een beetje van die sfeer bij de
mensen thuis brengen. De palmpasen stokken zijn bedoeld voor ouderen,
zieken en hulpbehoevenden in onze parochie. Hoe leuk het ook is om een
palmpasen stok te maken voor je eigen kwieke opa of lieve oma, de
stokken zijn bedoeld voor mensen die wel een opkikkertje kunnen gebruiken.
Daarom is het fijn dat wij vanuit onze parochie bij veel mensen een palmpasen stok kunnen brengen.
Het is heel fijn als jijzelf thuis ook een stok voor iemand maakt!
Doe je mee? Ook als je niet iemand kent, die voor een palmpasen stok in aanmerking komt, kun je
meedoen! Je kunt aan de werkgroep Kinderkerk een naam en adres vragen van iemand, voor wie je de
stok kunt maken. Bel gerust het telefoonnummer onderaan de bladzijde!
Wanneer je al weet voor wie jouw stok moet worden (iemand binnen onze parochie die niet meer in
de gelegenheid is om Palmpasen in de kerk mee te maken, of dit jaar in het bijzonder een steuntje
kan gebruiken), wil je dat dan aan de werkgroep doorgeven? Dan kunnen wij zorgen voor een
goede spreiding van de palmpasen stokken door de parochie.
Hoe versier je zo’n stok? Je start met een houten kruis, die je
bijvoorbeeld omwikkelt met crêpepapier. Daarna ga je er allemaal dingetjes aanhangen. Hierbij kun
je denken aan: fruit, (zoals kiwi, mandarijn, appel, druiven) theezakjes, verpakte koekjes, zakjes
snoep, chips, geurzakjes, mooie tekeningetjes, lieve spreuken op papier, etc. Je kunt bijv. ook een
ketting van dopppinda’s rijgen, aan een stevige draad van ongeveer 90cm. Ook een slinger van
toffee’s of paaseitjes staat heel gezellig. Vergeet niet een broodhaantje (verkrijgbaar bij de
bakker) bovenop de stok te plaatsen.
Op zondag 14 april is om 9.15 uur de Palmpasenviering. Heb je een palmpasen stok bij je dan kun
je 20 minuten voordat de kerk begint (dus 8.55 uur), naar ’t Achterom komen. We gaan dan in
optocht de kerk in. De pastor zegent de palmpasen stokken. Na de viering kun je
de palmpasen stok dan gaan wegbrengen.
Wij hopen het voor zoveel mogelijk kinderen en ouders mogelijk te maken om deze bijzondere,
feestelijke zondag mee te vieren. Wanneer je dit jaar je Eerste Heilige Communie gaat doen en je
hebt nog nooit meegedaan aan het Palmpasenfeest, zijn dat twee extra goede redenen om mee te
komen doen. Als je nog vragen of suggesties hebt, dan kun je altijd even bellen naar:
Esther van der Salm (0172-211300) of Sandy Beckers (0172-602108).
Houten palmpasen kruisen kun je ophalen bij Esther van der Salm (Westkanaalweg 68e, Ter
Aar) of Sandy Beckers (Walnootstraat 28, Ter Aar), als je geen hout hebt om een kruis te maken,
maar wel thuis een stok wilt versieren. Wel even van tevoren bellen a.u.b.
Werkgroep Kinderkerk
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Oranjeloop Ter Aar – Een loopfestijn voor jong en oud (dit jaar niet op de vertrouwde zondag voor
Koningsdag)

Ieder jaar wordt de Oranjeloop in Ter Aar georganiseerd op de zondag voor
Koningsdag. Voor één jaar wijken we hier vanaf i.v.m. Pasen. Dit jaar staan we voor
de 12e keer aan de start op zondag 14 april. Naast de hardloopafstanden zijn er ook
voor de wandelaars routes van 12,5km en 15km uitgezet. Voor alle deelnemers is
er na afloop een herinnering. Een deel van de opbrengst gaat naar KWF. Een doel
dat bepaald is door Lyna van Sporthal De Vlinder. Zij zal voor de laatste
keer gastvrouw zijn tijdens de Oranjeloop aangezien De Vlinder binnenkort zal sluiten. Dit jaar nemen we ook
afscheid van een trouwe bezoeker aan onze loop: burgemeester Buijserd. Hij zal dit jaar voor het laatst het
startschot geven voor alle afstanden en achter de finish klaarstaan om de deelnemers hun welverdiende
herinnering te overhandigen.

Doe allemaal gezellig mee met dit loopfestijn voor het sportieve karakter of het goede doel.
De volgende afstanden staan op het programma:
Afstand

Starttijd

Leeftijdscategorie

500 meter
1000 meter
2000 meter

11.00 uur
11.10 uur
11.20 uur

t/m 7 jaar
8 t/m 11 jaar
12 t/m 14 jaar

Inschrijfgeld
(voorinschrijving mogelijk)
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Vanaf 15 jaar en volwassenen:
Afstand
5,5 km
10 km
15 km

Starttijd
11.45 uur
11.45 uur
11.45 uur

Voorinschrijving*
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Na-inschrijving op 14 april
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

Afstand
Wandelen
(± 12,5km en
15km)

Starttijd
09.30 uur

Voorinschrijving*
€ 6,50

Na-inschrijving op 14 april
€ 7,50

*Voorinschrijving is t/m 10 april mogelijk via onze website.
Kijk voor verdere informatie op onze vernieuwde website en/of op onze Facebookpagina.
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