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Informatieavond IKC:
Op woensdagavond 9 oktober organiseren we weer een informatieavond Samen Scholen voor
ouders. We zullen deze avond informatie geven over de stand van zaken in de ontwikkeling van ons
gezamenlijke onderwijsconcept.
U ontvangt binnenkort een uitnodiging met een toelichting op de avond.
Met vriendelijke groet,
Ruud van Geene, directeur van De Vosseschans
Eveline Hilkes, directeur a.i. van Het Kompas
Marijke Kieboom, directeur van De Fontein
Bericht van juf Maria:
Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar hier zijn foto’s van
het schooltje. Slechte of geen verbindingen.
Het was ontzettend mooi om er weer te zijn. De kinderen zijn erg
blij en voelen zich heel prettig op het schooltje. Ze kunnen hier
echt kind zijn.
Het thema waar aan werd gewerkt in de dagen dat ik er was was
Green Day. alles werd gerelateerd aan de groene kleur en de
kinderen kwamen een dag in groene kleding en het thema werd
het afgesloten met dans en muziek.
Ik heb een mango boompje geplant voor in de moestuin.
Natuurlijk heb ik uit gebreid de sponsorloop besproken en de
mensen waren ontroerd dat de Nederlandse kinderen voor de Indiaase kinderen hadden gelopen. Ik
heb van de foto’s van Paula Könst twee fotoboeken laten maken en die meegenomen. Ze vonden
het geweldig.
Voor de bijdrage van de sponsorloop is een gedeeltelijke bestemming gevonden.
De leerkrachten gaan de volgende zaken aanschaffen en zijn daar heel erg blij mee en de kinderen
ook.
Er zijn prentenboeken nodig voor verschillende thema’s. En zij willen graag handpoppen
aanschaffen.
*letter- en cijferboeken
*kruiptunnel
*zandbak voor in het klaslokaal met speelmateriaal
*schommel
*wip voor de kleintjes
*trampoline
*vieren van Diwali. Dit is zoiets als Kerstmis bij ons. De kinderen
krijgen een feestelijke maaltijd, kleding (krijgen zij nooit) en een
cadeautje. Ook gaan zij leuke activiteiten doen en komt er
iemand die voor ze optreed.
Natuurlijk komen er foto’s van het aangeschafte materiaal en het Diwalifeest.
Dit is voorlopig een eerste bestemming van een gedeelte van het geld. De komende tijd ga ik
uitzoeken wat er nog meer nodig is. Wellicht dat we iets extra’s kunnen doen op het gebied van
extra fruit. Dit wordt uitgezocht.
Het is echt fantastisch dat de kinderen van De Vosseschans zo hun best hebben gedaan waardoor
wij 83 kinderen in ons schooltje weer iets extra’s kunnen geven.
Nogmaals heel veel dank daarvoor.
Hartelijke groet vanuit een warm India voor iedereen, Maria
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Sponsorloop “Kinderen lopen voor kinderen”:
Er is inmiddels al bijna € 5000,00 overgemaakt voor de aanschaf van nieuw speel- en leermateriaal
voor de kinderen.
Heel fijn dat al zoveel kinderen hun sponsorgeld hebben verzameld en ingeleverd.
We wachten nog op ongeveer 30 leerlingen die hun sponsorgeld in moeten leveren. Ik hoop van
harte dat we snel het resterende bedrag ontvangen zodat ook dat geld goed besteed kan gaan
worden.
Algemene Ledenvergadering Oudervereniging:
Op dinsdag 8 oktober a.s. zal de Algemene Ledenvergadering van de Ouderverenging plaatsvinden
(inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur). De stukken die hierbij besproken worden zullen komende
week via Schoudercom verspreid worden, houd uw mailbox dus in de gaten. De ouderbijdrage wordt
dit jaar niet verhoogd. U bent van harte welkom op onze Algemene Ledenvergadering, wij verzoeken
u vriendelijk om zich wel van te voren aan te melden. Dit kan via Schoudercom (mailbox
Ouderraad).
Opening Kinderboekenweek:
Van woensdag 2 oktober t/m vrijdag 11 oktober staat De Kinderboekenweek centraal. Thema van
dit jaar is “Reis mee”, we gaan extra tijd besteden aan dit thema en natuurlijk vooral aan het plezier
van lezen.
Op woensdag starten we De Kinderboekenweek met een opening op het grote plein. Alle kinderen en
ouders zijn welkom om deze opening om half 9 bij te wonen. Wat we gaan doen is nog een
verrassing. Na deze opening (ongeveer 15 minuten) kunnen de kinderen naar hun eigen groep
(gebracht worden).
Automatiseren en lezen:
Leren doe je niet alleen op school, gelukkig leer je de hele dag door. Dat geldt voor iedereen, jong
en oud.
Voor kinderen is het belangrijk dat wat geleerd is een vaste plek krijgt in hun hersenen.
Zorgen dat wat je vandaag geleerd hebt, ook over jaren nog beschikbaar is.
Automatiseren en herhaalde oefening is dan erg belangrijk!
Dat geldt vooral voor lezen en rekenen.
Regelmatig even oefenen/spelen met getallen, zoals tellen,
hoofdrekenen en de tafels zorgt ervoor dat het rekenen veel
makkelijker gaat op school.
Iedere dag even lezen zorgt er ook voor dat het correct en vlot
lezen steeds beter gaat en vaak ook leuker wordt.
…en dat lukt niet allemaal onder schooltijd, dus is het fijn dat
kinderen thuis ook spelenderwijs bezig zijn met dit soort activiteiten.
Op www.vosseschans.nl (Handig voor thuis) staan ook ideeën hoe je thuis op een prettige manier
bezig kunt zijn met rekenen en lezen.
Tip van de week:
In Schoudercom kunt u allerlei persoonlijke instellingen wijzigen. Klik hiervoor rechtsboven op de
startpagina van Schoudercom op uw naam en afbeelding en vervolgens op “Mijn gegevens”.
U kunt uw persoonlijke gegevens wijzigen, aanvullen en daarbij aangeven wie deze gegevens
allemaal mag zien. Tevens kunt u onder “Opties” o.a. aangeven hoe vaak en wanneer u berichten
wilt ontvangen. Bij “agenda instellingen” kunt u eventueel de kalender van Schoudercom
synchroniseren met uw eigen agenda.
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Kennismakingsgesprekken in Schoudercom (herinnering):
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 inmiddels een bericht van Schoudercom heeft ontvangen 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.
Kerstkoor:
De voorbereidingen voor de kerst zijn van start gegaan. Kerstavond is de gebruikelijke kerst
gezinsviering in de kerk van Aarlanderveen. Voor deze gezinsviering willen we weer een
gelegenheidskoortje oprichten. Vooraf wordt er een aantal keer op donderdagmiddag om 15.15 uur
geoefend onder leiding van Annie Könst. De eerste keer zal na de herfstvakantie zijn. Vind je het
leuk om te zingen, kun je een aantal donderdagen oefenen en kom je kerstavond naar de kerk kom
dan gezellig mee zingen. Opgeven graag voor 11 oktober bij Susanne Sanders.
De gezinsviering op kerstavond is dit jaar om 17 uur in de kerk van Aarlanderveen.
Aanmelden of informatie vragen kan via de mail: rogier.susanne@casema.nl
of via de app:06 11143882
Hiep, hiep hoera:
Komende week feliciteren wij alle jarigen:
Madou Martens, Collin van den Broek, Yara Poelwijk, Lotte de
Ruiter, Sem Beckers, Lars van Leeuwen, Thom Valentijn, Ivey
Bomas en Hayley Hoogervorst.
Van harte gefeliciteerd!!!
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AGENDA:
Maandag 30 september
Woensdag 2 oktober
Woensdag 2 oktober
Donderdag 3 oktober
Donderdag 3 oktober
Maandag 7 oktober

Dinsdag 8 oktober
Woensdag 9 oktober
Dinsdag 15 oktober
Woensdag 16 oktober
Vrijdag 18 oktober

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
Informatieavond Samen Scholen
Kennismakingsgesprekken gr. 1 t/m 8
Kennismakingsgesprekken gr. 1 t/m 8
Alle leerlingen ’s middags vrij: start Herfstvakantie

Alle agenda informatie kunt u terugvinden in de agenda van Schoudercom.
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