Periode vrijdag 18 oktober 2019 t/m vrijdag 1 november 2019

40e jaargang nr. 07

Staking 6 november:
Op woensdag 6 november debatteert de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting van volgend
jaar, reden voor het onderwijs om deze dag te kiezen om van zich te laten horen.
Binnen WIJ de Venen zijn alle werknemers vrij om te staken, dit is een recht.
Er wordt verschillend gedacht over deze staking.
Enerzijds zien we dat er veranderingen plaatsvinden die ten goede komen aan het onderwijs op het
gebied van werkdrukverlaging en salariëring, anderzijds groeit het lerarentekort en lijken de
ingezette veranderingen een druppel op de gloeiende plaat te zijn.
Voor sommigen reden genoeg om nu weer te staken, anderen vinden dat er een krachtiger signaal
afgegeven moet worden of zijn van mening dat de problemen in het onderwijs voldoende op de
kaart staan…het is wachten op besluiten.
Praktisch gezien heeft deze stakingsdag geen invloed op u, 6 november stond namelijk al gepland
als studiedag. Alle kinderen van de drie Ter Aarse basisscholen zijn al vrij.
Voor zover bekend zullen de meeste werknemers van de drie scholen aanwezig zijn op deze
studiedag.
Parkeergedrag:
Met het intreden van de herfst worden steeds meer kinderen met de auto gebracht. Dit veroorzaakt
overlast en soms gevaarlijke situaties om de school.
Wij willen u met klem vragen of u niet bij de gele streep wilt stoppen en/of parkeren!
Probeer, voor zover mogelijk, zoveel mogelijk te voet of per fiets naar school te komen.
Kinderen zelf zijn niet zo bang voor regen of wind (“we zijn niet van suiker” is een veel gehoorde
uitspraak als ze niet buiten kunnen spelen vanwege slecht weer….en dan dus toch gaan).
Vierde kleutergroep:

Omdat het aantal kleuters harder groeit dan de prognose deed
vermoeden hebben we besloten om na de kerstvakantie met een vierde
kleutergroep. De stichting is akkoord met dit plan en ziet het als een
mooie oplossing om de groei van het aantal kleuters op te vangen en
daarbij de kwaliteit en aandacht te blijven leveren die we nu leveren.
Direct na de kerstvakantie starten de nieuwe leerlingen in deze nieuwe
groep (1C), de instroomgroep, onder begeleiding van meester Sybke
en 2 middagen door juf Wilma.
We creëren een aparte ruimte op de plaats waar nu de
onderbouwbibliotheek is, we zorgen dat de kinderen zich hier thuis en
veilig voelen als zij op school komen.
De rest van de dag sluiten deze kinderen, samen met meester Sybke
of juf Wilma, aan bij het programma van groep 1B.
Op deze manier spreiden we de drukte in de kleuterlokalen en kunnen we de aandacht, die ieder
kind verdient, geven.
De leerkrachten van groep 1B, juf Sylvia en juf Kitty, zien de kinderen dus ook dagelijks en volgen
hun ontwikkelingen.
Deze leerkrachten zullen te allen tijde de verantwoordelijkheid dragen over uw kind.
Na de kerstvakantie zullen 5 kinderen starten in deze groep, wij verwachten dat deze groep tot half
juli groeit tot een leerlingenaantal van maximaal 18 leerlingen.
De ouders van de leerlingen, die in eerste instantie in een andere groep zouden starten, hebben ook
een persoonlijk bericht ontvangen.
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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.
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.
Tip van de week:
Wilt u alle ontwikkelingen rond het IKC volgen, kijk dan regelmatig op www.vosseschans.nl
(School; Integraal Kind Centrum).
Daar staan alle nieuwsbrieven, verslagen en presentaties van de ouderbijeenkomsten.
De drie scholen zullen geregeld informatie delen over de aanstaande fusie (per schooljaar 20202021 fuseren de drie scholen) en over de ontwikkelingen rond de bouw en het nieuw te vormen
onderwijs van het IKC. Binnenkort wordt u als ouder ook benaderd voor deelname aan een
ouderraadpleging. Daarbij wordt u gevraagd mee te denken over bepaalde zaken rond bijvoorbeeld
schooltijden.
Welke schooltijden passen het best bij uw kind en uw gezin?:
De werkgroep schooltijden is druk bezig om plannen te maken voor nieuwe
schooltijden en dagarrangementen. We willen u als ouders hier graag bij
betrekken.
Daarom nodigen we uit om met de MR-leden op een informele manier in
gesprek te gaan over de vraag welke schooltijden en dagarrangementen het
best passen bij uw kind en uw gezin.
Het gaat om een informele bijeenkomst waarin we vooral veel van u willen
horen; het is geen bijeenkomst waar u informatie krijgt.
Kom langs op school op 30 oktober en/of 4 november om 8.30 uur en vertel
ons welke schooltijden uw voorkeur hebben en waarom. Deel met ons uw
mening over het aanbod van voor- en naschools aanbod, zoals activiteiten en opvang dat uw gezin
nodig heeft. Vertel ons ook waar uw zorgen en knelpunten zitten. De MR-leden en betrokkenen
vanuit de kinderopvangorganisaties staan voor uw klaar in de personeelsruimte van de school. Uw
ideeën en vragen nemen we mee naar de werkgroep. Binnen enkele maanden wordt een voorstel
over schooltijden en dagarrangementen aan u voorgelegd via een officiële ouderpeiling.
Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact op via Schoudercom met Roos Eichhoorn (moeder
van Eefje (groep 6A) en Bob( groep 1A).
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Bibliotheek herfstvakantie:
Woensdag 23 oktober van 14.30-16.30
Interactieve lezing: historische kleding van de vrouw door de eeuwen heen
Een interactieve lezing door Martine Theunissen van Beleef het Verleden over historische kleding van
de vrouw door de eeuwen heen.
De lezing is interactief met veel kijken, aanraken, ruiken, en passen van kleding. Voor zowel jong
als oud!
Kom dus gezellig langs met je kind!
Schoolgids 2019-2020:
De schoolgids voor het lopende jaar is goedgekeurd door de MR en staat op de website.
Nieuwkoop 750 jaar:
Volgend jaar bestaat Nieuwkoop 750 jaar, de gemeente wil graag een lessenpakket gaan maken
over Nieuwkoop 750. Er wordt gevraagd om lesideeën aan te dragen voor dit pakket.
U, als ouder, heeft daar mogelijk goede ideeën bij!
Wat zou u nu leuk en zinvol vinden voor zo'n lessenpakket?
Wat zouden we met de kinderen kunnen doen?
Wat zouden we de kinderen kunnen leren over Nieuwkoop 750 jaar?
Wat zouden ze eens kunnen onderzoeken?
Ook zou het leuk zijn als u de kinderen vraagt wat zij graag zouden willen doen en leren.
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 weken zijn jarig:
Tygo van Lammeren, Jase Keijzer, Dilan Slof, Mike Verlaan, Pien Verpoort,
Madelief Rodenburg, Roos Zeestraten, Lieve van der Pijl en Elin van
Leeuwen.
Van harte gefeliciteerd!!!

Welkom op De Vosseschans:
Na Na de herfstvakantie start in groep 1A Roos Zeestraten.
Wij wensen Roos een heel prettige en leerzame tijd toe bij ons op De
Vosseschans!
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AGENDA:
Donderdag 31 oktober
Maandag 4 november
Dinsdag 5 november
Woensdag 6 november
Donderdag 7 november
Vrijdag 8 november
Maandag 11 november
Dinsdag 12 november
Donderdag 5 december
Vrijdag 6 december
Maandag 9 december
Donderdag 12 december
Dinsdag 17 december
Woensdag 18 december
Vrijdag 20 december

Vergadering GMR
Scholenmarkt
Vergadering Oudervereniging
STUDIEDAG IKC: alle leerlingen vrijdag
Kunstmenu voorstelling voor gr. 3 en 4
Nationaal Schoolontbijt
Vergadering MR
Schoolschoonmaakavond 1
Sinterklaasfeest
LL groep 1 en 2 eerste uur vrij op vrijwillige basis
Vergadering GMR
Vergadering MR
Kerstcreamiddag bovenbouw
Kerstviering alle groepen
Leerlingen middag vrij (compensatie kerstviering): Kerstvakantie

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

FIJNE HERFSTVAKANTIE
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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