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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).
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 heeft via Schoudercom een uitnodiging ontvangen, met een toelichting op de avond.
Leerlingenstop schooljaar 2019-2020:
Voor dit schooljaar zijn we genoodzaakt om per direct een leerlingenstop in te voeren voor de
groepen 1.
Het aantal aanmeldingen dat op dit moment binnen is groter dan de prognoses deden vermoeden.
We kunnen nu nog passende maatregelen nemen om goed onderwijs te kunnen blijven geven.
Daarin is echter wel een grens bereikt.
Voor ouders die al kinderen op De Vosseschans hebben zitten wordt een uitzondering gemaakt, de
broertjes en zusjes worden nog wel geplaatst.
Nieuwe gezinnen verwijzen we naar De Fontein en Het Kompas, vanaf komend schooljaar vormen
wij een fusieschool waarbij geldt dat kinderen aangemeld worden op 1 centraal punt en dat
vervolgens bekeken wordt waar het kind het beste past.
Kinderboekenweek:
Van 2 tot en met 13 oktober is de
Kinderboekenweek, deze hebben wij afgelopen
woensdag geopend met een activiteit op het grote
plein. De leerkrachten hadden allemaal een
vervoermiddel bij zich, passend bij het thema ‘Reis
mee’ van deze week. De kinderen kregen de
opdracht om goed om zich heen te kijken en de
leerkrachten te vragen wat zij bij zich hadden. In
de klas werd vervolgens het geheugen van de
kinderen getest, welke leerkracht hoorde bij welk
voertuig? De kinderen zijn hier erg enthousiast mee
aan de slag gegaan.
De Kinderboekenweek is een periode waarin wij op school stilstaan bij het belang van lezen, maar
waarin wij ook veel aandacht hebben voor het vergroten van leesplezier. Daarom zal er in deze
periode in de klassen veel aandacht zijn voor lezen. Een voorbeeld daarvan is de leesmarathon. Ook
zullen de kinderen uit de bovenbouw gaan voorlezen aan de kinderen in de onderbouw. Thuis kunt u
ook extra aandacht besteden aan lezen. Het is belangrijk dat kinderen veel leeskilometers maken,
om zo hun leesvaardigheid en tekstbegrip te oefenen. Leest u deze week thuis met ons mee? Ga
samen met uw kind op reis in de wereld van kinderboeken!
Bent u erg enthousiast over lezen en de Kinderboekenweek? Ook landelijk worden er leuke
activiteiten georganiseerd. Hieronder een aantal websites met leuke ideeën.

https://www.ns.nl/uitgelicht/tijd-voor-lezen/kinderboekenruil.html
https://www.kinderboekenweek.nl/activiteiten/
https://www.kinderboekenweek.nl/speurtocht/
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Brandweeroefening maandagavond 14 oktober:
De brandweer heeft gevraagd of zij een deel van De Vosseschans mag gebruiken voor een grote
oefening.
Deze oefening vindt plaats in de avonduren en heeft dus geen gevolgen voor ons lesprogramma.
De avond start op 19.00 uur op het grote plein en duurt tot uiterlijk 22.00 uur.
Tip van de week:
Wij zijn een afvalvrije school, wat betekent dat wij proberen zo min mogelijk afval te produceren.
Dit is goed voor het milieu, maar zeker ook goed voor de portemonnee!
Er wordt sinds een half jaar veel minder restafval afgevoerd omdat we in de hele school het afval
scheiden.
Ouders kunnen ons ook helpen om kinderen bewust met afval om te leren gaan. Het thuis scheiden
van afval maakt dat het op andere plaatsen ook normaal is om dit te doen.
Taalhuis bibliotheek Rijn en Venen:
Bibliotheek Rijn en Venen heeft een taalhuis waar mensen terecht kunnen met vragen over taal en
digitale vaardigheden. Zij kunnen mensen koppelen aan een taalmaatje of doorverwijzen naar een
passende cursus. Het Taalhuis organiseert daarnaast ook activiteiten voor laaggeletterden. Meer
informatie vindt u op www.bibliotheekrijnenvenen.nl .
Kent u mensen die hier mogelijk baat bij hebben, attendeer hen dan op deze mogelijkheden!
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 17.00 uur in de kerk van Aarlanderveen.
Aanmelden of informatie vragen kan via de mail: rogier.susanne@casema.nl
of via de app:06 11143882
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Hiep, hiep hoera:
Komende week zijn jarig:
Tim Jorritsma en Sanne Steenwijk.
Van harte gefeliciteerd!!!

Welkom op De Vosseschans:
Volgende week starten in groep 1A Roos Kelder en in groep 1B Jules
van Munsteren en Evi van Egmond.
Wij wensen hen een heel prettige en leerzame tijd toe bij ons op De
Vosseschans!

AGENDA:
Maandag 7 oktober

Dinsdag 8 oktober
Woensdag 9 oktober
Dinsdag 15 oktober
Woensdag 16 oktober
Vrijdag 18 oktober
Donderdag 31 oktober
Maandag 4 november
Dinsdag 5 november
Woensdag 6 november
Donderdag 7 november
Vrijdag 8 november
Maandag 11 november
Dinsdag 12 november

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
Vergadering GMR
Scholenmarkt
Vergadering Oudervereniging
STUDIEDAG IKC: alle leerlingen vrijdag
Kunstmenu voorstelling voor gr. 3 en 4
Nationaal Schoolontbijt
Vergadering MR
Schoolschoonmaakavond 1

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

FIJN WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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Wat is van wie?
De la met de gevonden voorwerpen puilt weer behoorlijk uit, dus tijd om wat voorwerpen onder de
aandacht te brengen.
Zo hebben we een behoorlijk aantal jassen en truien in de la liggen. Om u een idee te geven hebben
we er foto’s van gemaakt.
De la met gevonden voorwerpen staat in de gemeenschappelijke ruimte.
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