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Inloopspreekuren:
Alle groepen en leerkrachten hanteren een “inloopspreekuur” waar u gebruik van kunt maken om
even kort met de leerkracht te kunnen spreken.
Op de volgende dagen en tijden worden deze inloopspreekuren gehouden:
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Even voorstellen:
Beste ouders en kinderen,
Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben Kitty Hartsinck en woon met mijn
man en kinderen (van 22 en 19 jaar) in Alphen aan den Rijn.
Ooit heb ik een opleiding marketing/PR/vormgeving gevolgd en een paar
jaar op de reclameafdeling van McDonalds Nederland gewerkt. Maar het
onderwijs heeft altijd getrokken. Dus heb ik de Pabo gevolgd en ben ik
sinds 2010 leerkracht. Eerst bij de kleutergroepen 1/2 van De Kinderkring
in Woubrugge, nu bij groep 1b van De Vosseschans. Helaas kwamen er
steeds minder kleuters in Woubrugge, en in Ter Aar juist steeds meer.
Toen ik had kennisgemaakt met deze school, was de keuze snel gemaakt.
Door de kinderen, ouders en het team voel ik me hier al snel thuis en zie
uit naar alles wat nog komen gaat.
Groetjes van juf Kitty
Beste ouders van basisschool de Vosseschans,
Misschien heeft u me al zien lopen in de school of op het plein. Mijn naam is
Marian Dufrenne en ik ben per september de nieuwe leerkracht van groep
1A. Na 18 jaar, met veel plezier, op basisschool De Kleine Wereld in
Leimuiden te hebben gewerkt werd het tijd voor iets nieuws. Na 2 tijdelijke
banen in Zevenhoven en Hoogmade was ik toe aan weer een eigen groep.
Ik ben dan ook echt blij dat bassischool de Vosseschans een vacature voor
groep 1 vrij had. Een uitdaging om aan te gaan in dit nieuwe schooljaar!
Ik woon in Alphen aan den Rijn en hoop dan ook geregeld op de fiets naar
school te kunnen komen. Mijn hobby’s zijn onder andere zingen, ik zing in
een popkoor, mijn vrijwilligerswerk op landgoed Ursula in Nieuwveen en wandelen. Dat lukt altijd
goed in deze mooie omgeving.
De afgelopen 2 weken heb ik al kennis gemaakt met veel kinderen en ouders en de sfeer binnen de
school bevalt me goed. Ik hoop dan ook op een prettige werktijd hier op de Vosseschans.
Met vriendelijke groet, Marian
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Kennismakingsgesprekken in Schoudercom:
Ook dit schooljaar bieden wij u de gelegenheid om zelf uw kennismakingsgesprek(ken) en
portfoliogesprek(ken) te plannen.
De eerste gespreksronde is voor alle ouders van alle groepen (kinderen van groep 5 en 6 zijn ook
welkom, kinderen van groep 7 en 8 verwachten wij ook).
Hiervoor staan 2 avonden gereserveerd: dinsdag 15 oktober tussen 16.00 en 20.00 uur en
woensdag 16 oktober tussen 15.00 en 19.00 uur.
Dit betekent dat u volgende week een bericht van Schoudercom ontvangt waarin aangegeven staat
welke opties er zijn.
Omdat wij dit zeer tijdig melden gaan wij gaan er vanuit dat iedereen 2x per jaar tijd vrij
kan maken voor een gesprek van 10 minuten.
Gezinnen met meerdere kinderen krijgen een dag eerder de mogelijkheid om in te plannen, op deze
manier is de kans klein dat ze meerdere dagen moeten komen.
Er wordt een uiterste datum aangegeven waarop gepland kan worden, hierna worden de
ontbrekende gesprekken door de leerkracht ingevuld.
Hoe eerder u dus reageert, hoe meer opties er nog open zullen staan...
De tweede gespreksronde is voor alle ouders van groep 1 t/m 7 (groep 8 heeft een aparte ronde
adviesgesprekken).
Hiervoor staan 2 avonden gereserveerd: woensdag 19 februari van 15.00 tot 19.00 uur en
donderdag 20 februari tussen 16.00 en 20.00 uur.
Noteert u deze data alvast in uw agenda, voor de kerstvakantie ontvangt u een uitnodiging om u in
te schrijven voor deze gesprekken.
Om naderhand nog te zien hoe laat u verwacht wordt op school voor de gesprekken klikt u in
Schoudercom op de knop "Kalender".
Daar ziet u op de betreffende data de tijd vermeld staan.
Portfolio’s:
Nu de zomervakantie weer voorbij is mogen alle leerlingen hun portfolio weer (opgeschoond) mee
naar school nemen.
Schoudercom:
Schoudercom, ons ouderportaal, is een veilige en eenvoudige manier om
te communiceren met elkaar. Alleen werknemers van De Vosseschans en
ouders hebben toegang tot dit protaal!
Wij verspreiden incidenteel fotolinken en blogs via dit portaal, indien u
aangegeven heeft dat u geen bezwaar maakt tegen het verspreiden van
beeldmateriaal via Schoudercom dan ontvangt u deze linken ook.
Wij willen u er met nadruk op wijzen dat het verspreiden van dit
beeldmateriaal niet gewenst is, het is puur voor eigen gebruik.
Binnen Schoudercom kunt u zelf allerlei instellingen wijzigen, ga hiervoor
naar Schoudercom, klik rechtsboven op “Mijn gegevens” en pas uw
instellingen aan.
IKC:
De ontwikkelingen rond het IKC hebben niet stilgestaan in de vakantie.
Op verschillende niveaus worden mooie stappen gezet om te zorgen dat we in augustus 2021
kunnen starten in een prachtig gebouw, met prachtig onderwijs!
De drie scholen hebben elkaar alweer gevonden, informeel bij de “start” borrel en formeel in
verschillende werkgroepen waarin over de toekomst van het onderwijs gesproken wordt. Daarnaast
zijn er ook werkgroepen waarin ouders, partners en gemeente deelnemen. Deze werkgroepen
komen op 7 oktober bij elkaar tijdens de verbindingssessie. Op deze avond zullen de verschillende
werkgroepen toelichten waar ze staan, daarbij zullen op deze manier verbindingen ontstaan tussen
de verschillende ontwikkelprocessen.
Via De Mededelingen en Schoudercom probeer ik iedereen op de hoogte te houden van het proces
richting IKC, maar heeft u vragen dan kunt u deze natuurlijk altijd stellen!
Ruud van Geene
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De groepsvormende weken:
Deze weken wordt er in ieder groep veel aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat en klasse
management. In deze eerste weken is het belangrijk om een stevige basis te leggen voor een
goedlopend schooljaar en een positieve groepsdynamiek. Na 6 weken vakantie is er in iedere groep
aandacht nodig om iedere leerling weer zijn plekje te laten vinden binnen de groep. Het is belangrijk
om met elkaar binnen de groep daar afspraken over te maken.
In de groep worden met de leerlingen concrete afspraken gemaakt over hoe deze regels worden
ingevuld, dit geeft houvast, rust en veiligheid binnen de schoolcultuur. Natuurlijk blijven wij het
gehele schooljaar aandacht besteden aan de sociale veiligheid. Hiervoor zetten wij o.a. De
Kanjertraining wekelijks in.
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 € 4300,00
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.
Typecursussen:
Folders van de volgende aangeboden typecursussen zijn op te halen bij de administratie:
• LOI Kidzz biedt typecursussen aan voor leerlingen uit gr. 6, 7 en 8.
Er is een kortingsregeling in de informatie envelop te vinden van € 50,=. De school krijgt
tevens een vergoeding van € 10,- per aanmelding van LOI KIdzz.
• Folder typecursus van Typetuin, een online cursus met nu 50% kortingsregeling.
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:
Liselotte Roest, Saar Zeestraten, Bram Hoogervorst, Jip Vonk, Denise
Kalshoven, Jonathan Tobias, Peet van Wieringen, Madelon Buwalda en
Twan van der Pijl.
Van harte gefeliciteerd!!!

Welkom op De Vosseschans:
Vorige week zijn ook gestart in groep 1B Rox de Jong, Liselotte Roest, Jip
Vonk en Vince Verlaan. Hun namen stonden echter niet in het lijstje, sorry!
Deze week starten Sem Westerneng in groep 1A en Noah Westerneng in
groep 1B.
Wij wensen hen een heel prettige en leerzame tijd toe bij ons op De
Vosseschans!
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AGENDA:
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

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

FIJN WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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