Periode vrijdag 19 april 2019 t/m vrijdag 10 mei 2019

39e jaargang nr. 30

Fijne meivakantie:
Iedereen een heel fijne meivakantie gewenst en graag tot maandag 6 mei!
Avond4daagse:
Op 14 mei a.s. starten we met de Avond4daagse van Ter Aar (zie ook bijlage).
Kaartjes om deel te nemen zijn in de voorverkoop voor € 4,= te koop bij de administratie of bij de
DIO drogisterij tot uiterlijk dinsdag 14 mei 16.00 uur.
Daarna kost deelname voor 4 dagen geen € 4,00 maar € 5,00.
Voor dit bedrag krijg je iedere avond een traktatie, word je feestelijk
binnengehaald op de laatste avond en krijg je natuurlijk een
medaille! Begeleiders mogen gratis meelopen, zij mogen echter geen
aanspraak maken op een traktatie en medaille….
Er is gebleken dat er heel wat jongere kinderen de tocht rennend
afleggen, zonder begeleiding. Hier zijn enkele gevaarlijke situaties
ontstaan doordat deze kinderen zonder op of om te kijken de straten
overstaken.
Het vriendelijke verzoek om hier ook dit jaar extra alert op te zijn, als organisatie kunnen we geen
verantwoording dragen voor deze acties.
Het bijenhotel:
We hebben een bijenhotel besteld met samenwerking van juf Maria.
De komende weken gaan wij samen met meester frans een bijenhotel ophangen en bloemen zaaien.
als alles er staat is er iets belangrijk, ga niet rennen voor de bijenkast langs.
De bijen kunnen gaan steken, omdat ze bang worden maar ze steken bijna niet.
Waarom hebben wij dit besteld?
Het gaat slecht met de bij, we willen dat het beter gaat.
Daarom hebben wij dit besteld.
Wat willen we bereiken?
Het gaat heel slecht met de bijen.
We willen met het bijenhotel dat er weer meer bijen komen.
Waarom gaat het slecht met de bij?
Het komt doordat er te weinig bloemen.
Daarom roepen we uw op om bij vriendelijke bloemen in uw tuin te
zetten.
Vriendelijke groet Tim & Tim uit groep 7B
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Medezeggenschapsraad:

Als betrokken ouder heeft u zichzelf ongetwijfeld afgevraagd
welke bijdrage u kunt leveren aan school. Een van de
mogelijkheden is deelnemen aan de Medezeggenschapsraad.
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 6 leden gelijk
verdeeld over de ouders en personeelsleden. Ongeveer 7
keer per jaar komt deze Medezeggenschapsraad bij elkaar
om te vergaderen. In deze vergadering wordt meegedacht
over uiteenlopende financiële en beleidsmatige
onderwerpen. Dit kan zijn het geven van instemming voor
aanpassen van de ouderbijdrage tot het geven van advies
over het vakantierooster. Ook de ontwikkelingen van het IKC zijn vaak onderwerp van gesprek.
Voor het komende schooljaar is bekend dat er minimaal een zetel vrijkomt binnen de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad. Dus als u de ambitie heeft om mee te denken over de toekomst van de school, is dit uw
kans!
U kunt zich opgeven als belangstellende door uw gegevens te mailen naar: s.reatsch@wijdevenen.nl.
Ook voor vragen over de Medezeggenschapsraad kunt u gebruik maken van dit email
adres. U kunt uw vraag ook stellen aan één van de leden.
Namens de ouders zijn dit Bernadette Kolmer (moeder van Lucia uit groep 6b),
Roos Eichhorn (moeder van Eefje uit groep 5a) en Mariëlle Touw (moeder van Koen en Roel
uit groep 6b).
Namens het personeel zijn dit Marina Wijfje, Tjitske Kaspers en Sybke Reatsch. Deze
gegevens kunt u ook vinden op de website van onze school.
Namens de MR , Sybke Reatsch

Kinderkerk:
Op zaterdag 20 april om 19:00 uur is de Paaswake. Voordat de viering begint kunnen de
kinderen gelijk naar ’t Achterom komen. Ze kunnen hun jas aanhouden want we gaan met de Pastor
mee naar buiten voor het aansteken van de nieuwe Paaskaars. Nadat we deze hebben rond gegeven
in de kerk gaan we met Pastor Hoogenbosch weer terug naar ’t Achterom om er met elkaar een
mooie paasviering van te maken. Voor de communie zijn we weer terug in de kerk.
Werkgroep Kinderkerk
Opening Kunstweek
Op 15 juni is de opening van de Ter Aarse Kunstroute. Het idee is om deze opening te laten
verzorgen door een kinderkoor samengesteld uit liefhebbers uit de groepen 4 tot en met 8 van de
drie Ter Aarse scholen.
De oefening en begeleiding vindt plaats o.l.v. Annelies van Gorp van Parkvilla. De repetities vinden
plaats na schooltijd (15.30 uur) op maandagmiddag op een van de drie scholen. Aanmelden kan bij
de eigen leerkracht.
Hiep, hiep hoera:
De komende weken feliciteren wij Maud van Veen, Koen Beckers,
Collin Hoogervorst, Daan Oostwouder, Karisa Kuszaj, Isa Oostwouder,
Sterre Zethof, Ayden Hoogervorst, Thijn Luijben, Iris Burgmeijer,
Lars Kortmann, Jamy Stienstra, Iris berk, Juul van der Veldt,
Slade Moerkerke, Samuel Rodenburg, Frederique Roest en
Larissa van der Salm.

Van harte gefeliciteerd!!!
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Welkom op De Vosseschans:
Na de meivakantie start Lynn Bierstekers in groep 1/2A. Wij wensen
haar een heel prettige en leerzame tijd toe bij ons op De Vosseschans!

AGENDA:
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

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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Avond4daagse
Ter Aar

14-15-16-17 mei 2019
Start:
Dinsdag-, woensdag-, en donderdagavond:
Basisschool De Vosseschans
Vrijdagavond:
Het Lindenplein
Starten van 18.30 tot 19.00 uur
Afstand: 5 kilometer

VOORVERKOOP
KAARTEN à € 4,00

(Na voorverkoop € 5,00 of € 1,50 per dag)

VANAF 18 april T/M 13 MEI TE KOOP BIJ

DIO Drogisterij

Basisschool De Vosseschans
Deelnemen op eigen risico – Kinderen onder begeleiding van een ouder
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