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Ouders bedankt:
…voor de aangename verrassing die de leerkrachten afgelopen maandag aantrof in de
personeelsruimte. Een prachtige slinger met chocolade en mooie woorden, omdat het zaterdag 5
oktober de Dag van de Leraar was.
De chocolade is inmiddels op, maar de gedachte aan het gebaar blijft hangen!
Ouder informatieavond IKC afgelopen woensdag:
Op woensdagavond, 9 oktober, vond er een informatiebijeenkomst
plaats voor (nieuwe) ouders van de leerlingen van de drie scholen. Deze
avond is druk bezocht, er waren ongeveer 100 personen aanwezig.
Op deze avond is door de besturen en de fusiebegeleider informatie
gegeven over het fusietraject, daarbij werd inzichtelijk gemaakt waarom
er gefuseerd wordt en wat de gevolgen zijn.
Het tweede deel van de avond werd ingegaan op het ontwikkelen van
het nieuwe onderwijsconcept.
Een extern deskundige lichtte het concept “Unitonderwijs” toe en wat
dat zou kunnen betekenen voor het IKC, Marijke Kieboom ging uitgebreid in op de huidige stand van
zaken m.b.t. deze ontwikkeling en welke stappen er al gezet worden of gaan worden.
Op deze avond hadden de aanwezigen ook de gelegenheid om vragen te stellen. Een deel van de
vragen is direct beantwoord, er zijn ook vragen die nog onbeantwoord zijn. De vragen en (voor
zover mogelijk) antwoorden willen we 2 weken na de herfstvakantie delen met de ouders.
De presentaties van deze avond zijn te vinden op de website, klik hier om direct doorverwezen te
worden.
Heeft u vragen of opmerkingen, we horen ze graag, want dan weten we welke vragen er onder
ouders leven. Op verzoek van een ouder gisteravond hierbij de namen van ouders die De
Vosseschans vertegenwoordigen in de IKC-werkgroepen. Ook bij hen kunt u terecht als u graag iets
kwijt wilt of vragen heeft over het onderwerp van hun werkgroep.
Identiteit en pedagogisch klimaat:
• Iris Clemens (moeder van Anna en Bas)
Schooltijden en dagarrangementen:
• Roos Eichhoorn (moeder van Eefje en Bob)
Ouderbetrokkenheid:
• Betsy van de Linde (moeder van Mira en Luuk)
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.
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Kinderen met allergie:
Het nieuwe schooljaar is al in volle gang, daar horen ook weer de nodige activiteiten bij.
Natuurlijk leuk dat er activiteiten georganiseerd worden, maar als je kind niet mee kan doen met
hetgeen wat gegeten en gedronken wordt is dat minder leuk.
Vanuit school ben ik de allergiemoeder. De leraren en ouders in de verschillende commissies geven
aan mij door wat ze in de klas of tijdens een activiteit gaan eten. Mocht uw kind allergisch zijn voor
bepaalde voedingsmiddelen, dan zorg ik in samenspraak met u voor een alternatief. Zo kan elk kind
toch genieten van de activiteit.
Mocht uw kind dus een allergie hebben wilt u mij dan via Schoudercom een mailtje sturen naar
"Allergiecommissie" met uitleg over uw kind zijn of haar allergie.
De Oudervereniging, “Allergie” moeder Petra Pieterse.
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!
Tip van de week:
Onder schooltijd proberen we de kinderen van alles bij te brengen, ons programma is zeer
gevarieerd en we delen onze onderwijstijd zo efficiënt mogelijk in. Om te zorgen dat wat de
kinderen leren ook goed geautomatiseerd wordt (dus blijft hangen in hun brein) geven we huiswerk
mee. Vanaf groep 5 gebeurt dit structureel, het gaat dan om maak- en oefenwerk en voorbereiden
op toetsen (leren). Ondersteuning van ouders is hierbij erg belangrijk, niet ieder kind is al in staat
om zelf te plannen of zelfstandig te werken aan huiswerk.
Wij adviseren daarom om geregeld te vragen of er
nog huiswerk gemaakt of geleerd moet worden.
Plan met uw kind wanneer hier aan gewerkt wordt.
Daarbij geldt dat er beter 4x 10 minuten aan
huiswerk besteed kan worden, dan 1x 40 minuten.
Zeker voor de kinderen in groep 8 is het van groot
belang om dit te trainen. Volgend schooljaar zullen
zij namelijk dagelijks behoorlijk wat tijd aan
huiswerk kwijt zijn.
Wat voor soort huiswerk wordt er zoal meegegeven?
Groep 5 t/m 8: Engels, automatiseren (o.a. tafels oefenen)
Groep 6 t/m 8: Topografie, rekenbladen (verhaaltjessommen)
Groep 7 t/m 8: Spelling
Groep 8: Zinsontleding/woordsoorten, werkwoordspelling
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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.
Om 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.
U heeft inmiddels ook een bericht ontvangen met een vragenlijst die u vooraf met uw kind kunt
doornemen. Het zou fijn zijn als u die vragenlijst meeneemt op het gesprek.
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.
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
Hiep, hiep hoera:
Komende week zijn jarig:
Roos Valentijn, Leon Bryl, Vera Jansen, Thijs Keijzer en Jayden van Dijk.
Van harte gefeliciteerd!!!

Welkom op De Vosseschans:
Volgende week starten in groep 1A Sem Westereng en in groep 1B Noah
Westereng en Mehrsana Abbaspur.
Wij wensen hen een heel prettige en leerzame tijd toe bij ons op De
Vosseschans!
AGENDA:
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

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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Oma-kleinkind schilderworkshop in de herfstvakantie
Maandag 21 oktober 10-12 uur.
Een gezellige ochtend voor oma en kleinkind samen. Je maakt samen een mooi schilderij. Anja Spooner neemt jou, als
grootouder en kleinkind mee aan de hand, bij het maken van een prachtig gezamenlijk schilderij op één doek. Garantie
voor een leuke gezellige invulling van de ochtend. Voor alle materialen wordt gezorgd. Doe wel oude kleding aan of
neem een schort mee!
Waar: stichting !Triggr, Middelweg 5, Ter Aar
Meer info en tickets: https://triggr.nu/agenda/oma-kleinkind-schilderworkshop/
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