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Welkom:
De eerste week is al weer bijna voorbij…en wat ben ik blij dat iedereen
zo goed gestart is.
De start van een nieuw schooljaar is altijd spannend, voor iedereen.
Heeft iedereen een goede vakantie gehad, zijn er geen nare dingen
gebeurd en is iedereen ook klaar voor een nieuwe start?
Daarom was het genieten afgelopen maandag, het plein vol met
kinderen, ouders en collega’s die (naar mijn idee) zin hadden in een
nieuw schooljaar.
Ook spannend voor de kinderen, ouders en collega’s die nieuw starten op De Vosseschans.
Er waren maar liefst 21 kinderen die afgelopen maandag voor het eerst kwamen. Voor mij
persoonlijk bleek het niet mogelijk om hen allemaal op de maandagochtend welkom te heten….maar
later in de week heb ik gelukkig kunnen zien dat ook zij goed gestart zijn.
Inmiddels hebben de kinderen en veel ouders ook kennis kunnen maken met de nieuwe
leerkrachten.
Juf Marian in groep 1A, juf Kitty in groep 1B en juf Willemieke in groep 7B (en 7A). Juf Marije, voor
De Kangoeroes, start komende dinsdag.
Daarbij ook een verandering van directie, ik ben trots en blij dat ik directeur mag zijn van deze
school. Een school waar ik al jaren werk, met mooi onderwijs, prachtige kinderen, betrokken ouders
en een geweldig team!
Met elkaar maken we er een geweldig schooljaar van….omdat het zonder elkaar ook niet kan!
Kind, school en ouders zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar, en deze verbondenheid is nodig om
een kind tot ontwikkeling te laten komen en plezier te hebben.
Daarom is het van groot belang dat WE elkaar blijven vinden.
De leerkrachten zijn te allen tijde de eerste aanspreekpersoon, Met hen heeft u het meest te maken
en zij staan het dichtst bij.
In tweede instantie, of bij specifieke zorgvragen, kunt u terecht bij de intern begeleiders, Marina
specifiek voor de groepen 1 t/m 3 en Carola voor de groepen 4 t/m 8 (maar zij is ook bereikbaar
voor vragen uit de onderbouw).
Mijn deur staat altijd open, en is deze dicht klop dan gerust aan.
Ruud van Geene
Jubilea:
2 juffen vieren dit jaar een bijzonder jubileum.
Juf Cora, zij viert dit jaar dat ze 25+1 jaar werkzaam is op De
Vosseschans. De boekhouding bleek niet helemaal op orde,
vandaar dit bijzondere jubileum.
Juf Silvia, zij is dit jaar 25 werkzaam in het onderwijs.
Wij hopen dat zij nog lang genieten van hun vak en dat er nog vele
kinderen zullen volgen die van hen kunnen genieten!
www.vosseschans.nl:
Op www.vosseschans.nl zijn de kennismakingsbrieven met praktische informatie te vinden die alle
leerlingen voor de vakantie hebben meegekregen.
Ook staan op de website het vakantie- en gymrooster.
Op ons ouderportaal, Schoudercom, staat ook een kalender die langzaamaan gevuld wordt met
belangrijke data.
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Communicatie:
Op De Vosseschans maken we al enkele jaren gebruik van een ouderportaal, Schoudercom.
Dit ouderportaal werkt naar grote tevredenheid en zorgt ervoor dat er eenvoudig en snel
gecommuniceerd kan worden.
In principe verloopt alle communicatie tussen ouders en school via dit portaal.
Via dit ouderportaal is het ook mogelijk om foto’s te delen (via blog), te communiceren binnen
bepaalde groepen en commissies en de schoolkalender te bekijken.
Onze voorkeur gaat echter uit naar een persoonlijk gesprek.
Een gesprek zorgt er vaak beter voor dat de boodschap juist
overgebracht wordt.
Het zorgt er ook voor dat woorden op de juiste manier geïnterpreteerd
kunnen worden.
Iedere leerkracht heeft een inloopspreekuur, daarnaast zijn zij altijd
bereid om een afspraak te maken.
Ziekmeldingen dienen telefonisch doorgegeven te worden, wij kunnen niet garanderen dat de
leerkracht iedere ochtend direct Schoudercom checkt.
Schoolfotograaf:
Dit najaar zullen er, zoals u gewend was op De Vosseschans, geen portret-, groeps- en familiefoto’s
worden gemaakt. Wij hebben gekozen voor een nieuwe schoolfotograaf en deze zal de schoolfoto’s
maken op woensdag 3 juni 2020. Meer informatie volgt t.z.t..
Informatieavonden:
In de agenda staan de informatieavonden van alle groepen vermeld, zet deze avond alvast in uw
agenda!
Op deze avond maakt u nader kennis met de leerkracht(en) en het onderwijsprogramma dat uw
kind(eren) zal/zullen gaan volgen.
Sponsorloop “Kinderen lopen voor kinderen”:
Het lijkt alweer zo lang geleden, maar op de laatste schooldag hebben we met elkaar een geweldig
resultaat bereikt met de sponsorloop voor het daycare center van juf Maria.
Aankomend weekend vertrekt zij naar India, we kunnen haar op dit moment al bijna € 3.800,00
meegegeven voor de aanschaf van nieuw speel- en leermateriaal voor de kinderen.
Heel fijn dat al zoveel kinderen hun sponsorgeld hebben verzameld en ingeleverd.
Ik hoop van harte dat we snel het resterende bedrag ontvangen zodat ook dat geld goed besteed
kan gaan worden.
Bibliotheek:
Het schooljaar is weer van start gegaan, veel kinderen zijn deze week al
in de bibliotheek geweest om in de klas weer heerlijk te kunnen lezen. Er
zijn voor de vakantie weer prachtige nieuwe boeken in de bibliotheek
geplaatst, hier kunnen we een hoop leesplezier aan beleven! Om zoveel
mogelijk kinderen van de bibliotheek gebruik te kunnen laten maken,
hebben wij de hulp van ouders nodig. Vooral in de onderbouwbibliotheek
zijn extra handen nodig. Hier worden iedere woensdagochtend de
kinderen van groep 1, 2 en 3 voorgelezen en geholpen bij het kiezen van
het leukste boek.
Houdt u ook zo van lezen en wilt u graag uw enthousiasme aan de
kinderen overbrengen en de school een handje helpen? Dan zijn we op
zoek naar u! Heeft u interesse in het worden van biebouder of wilt u meer informatie? U kunt zich
aanmelden bij juf Joyce van groep 4 via Schoudercom of door even langs te komen. Wij hopen op
vele helpende handen, samen kunnen we meer dan alleen!
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Kinderkerk:
Op zondag 15 september is er weer kinderkerk. Hanna heeft een belangrijke ketting van 10
muntjes, ze komt erachter dat er één muntje is verdwenen. Met de kinderen gaan we tijdens een
spel op zoek naar het verloren muntje. Help je mee?
Voor de kinderen tot 4 jaar is er crèche. Graag tot ziens op zondag 15 september om 11:15 uur
tijdens de viering in de Petrus & Pauluskerk in Aarlanderveen.
Werkgroep kinderkerk
Hiep, hiep hoera:
Komende week feliciteren wij alle jarigen:
Mirte Wijsman, Olav de Best, Marijn Brokx, Vera Slof, Moise Fiering
en Pascal Könst.
Van harte gefeliciteerd!!!
Welkom op De Vosseschans:
Na de zomervakantie zijn gestart bij ons op school:
Oskar Picewicz in groep 1A, Sophie Anderson in groep 1A, Enzo Bijlemeer in
groep 7B, Luna Bijlemeer in groep 8A, Selah Bos in groep 2C, Ernst Brokx in
groep 1A, Marijn Brokx in groep 3A, Louelle van Gastel in groep 4A, Bjenn Hol
in groep 1A, Mitchel Zuidhoek in groep 1B, Eva Stuivenberg in groep 1A, Rob
Lemmers in groep 1A, Jack van Wieringen in groep 1A, Nando van den Hoven
in groep 1A, Imme Akerboom in groep 1A, Yara van Kessel in groep 1B, Jesse
Verhoog in groep 1B, Dani Verkade in groep 2C, Liam Verkade in groep 5A,
Roos Kerkstra in groep 1B en Mirte Wijsman in groep 1A.
Wij wensen hen allemaal een heel prettige en leerzame tijd toe bij ons op De Vosseschans!

AGENDA:
Maandag 9 september
Maandag 23 september
Dinsdag 24 september
Woensdag 25 september
Donderdag 26 september
Maandag 30 september
Woensdag 2 oktober
Woensdag 2 oktober
Donderdag 3 oktober
Donderdag 3 oktober
Maandag 7 oktober

Dinsdag 8 oktober
Dinsdag 15 oktober
Woensdag 16 oktober
Vrijdag 18 oktober

Vergadering Oudervereniging
Informatieavond groepen 1 en 2: inloop 19.15 uur
Informatieavond groepen 3: inloop 19.15 uur
Informatieavond groep 4: inloop 19.15 uur
Informatieavond groepen 5: inloop 19.15 uur
Informatieavond groepen 8: inloop 19.15 uur
Start Kinderboekenweek
Informatieavond groepen 7: inloop 19.15 uur
Informatieavond groep 6: inloop 19.15 uur.
Vergadering Medezeggenschapsraad
Circus Lindenplein
Gr. 7 en 8: 08.15-09.30 uur
Gr. 3 en 4: 09.30-10.30 uur
Gr. 5 en 6: 10.30-11.30 uur
Gr. 1 en 2: 13.30-14.30 uur
Algemene Ledenvergadering Oudervereniging
Kennismakingsgesprekken gr. 1 t/m 8
Kennismakingsgesprekken gr. 1 t/m 8
Alle leerlingen ’s middags vrij: start Herfstvakantie

FIJNE VAKANTIE
TEAM DE VOSSESCHANS
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