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Studiedag woensdag 6 november:
Woensdag 6 november zijn alle leerlingen vrij. Die dag is er een studiedag voor alle drie de teams
van de scholen; een stapje verder op weg naar het IKC.
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.
Dit wil echter niet zeggen dat wij de problemen niet erkennen en niet achter onze stakende collega’s
staan! Binnen de stichting wordt er gestaakt en zullen er verschillende acties gevoerd worden.
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 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 vooren 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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Voorleesontbijt:
Op vrijdag 8 november gaan we met zijn allen aan tafel tijdens de 17e editie van het Nationaal
Schoolontbijt. Sponsor van het gezonde ontbijt is Dirk van den Broek. Allemaal om te laten zien hoe
goed en gezellig het is de tijd te nemen voor het ontbijt. Ook burgemeester Buijserd schuift gezellig
aan bij het ontbijt dit jaar.
In alle 13 groepen is iemand te gast met een bijzonder beroep. Naast de burgemeester schuift ook
de politie aan bij het ontbijt. De brandweer komt vertellen en er is een molenaar. Het thema van het
Nationaal Schoolontbijt dit jaar is: 'Neem de tijd voor je ontbijt!'
Tip van de week:
Mediawijsheid….wat is dat nu precies?
Mediawijsheid is het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media –
digitaal en analoog.
Op school hebben kinderen en leerkrachten hier dagelijks mee te maken, we
besteden ook geregeld aandacht aan de manier waarop we veilig en effectief
met media om horen te gaan.
Moderne media bieden enorm veel kansen, keerzijde is dat je als mens wel om
moet kunnen gaan met deze media en beseffen dat er ook gevaren aan
kleven.
Als ouder kunt u ook, samen met uw kind, mediawijs bezig zijn. Handige tips zijn te vinden op
https://www.mediawijsheid.nl/ouders/.
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.
Peuter- en kleuterkerk:
Zondag 3 november is er weer een peuter-kleuterkerk. Het thema van deze viering is het
scheppingsverhaal.
De viering is gericht op gezinnen met kinderen tot de leeftijd van ongeveer 6 jaar. We komen bijeen
in onze kerk op de zondagmorgen. We openen door op de gong te slaan, we bidden samen,
vertellen een mooi verhaal uit de bijbel en steken een kaarsje op voor iemand van wie we houden.
We proberen de kinderen altijd actief bij onze verhalen te betrekken. Na afloop hebben een leuke
knutsel of kleurplaat en drinken we met zijn allen een kopje koffie of een glaasje limonade.
De viering begint om 10:00 in de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen.
KC De Boomhut:
Voor onze nieuwe peutergroep de Egels van KC de Boomhut zijn wij voor het Sinterklaasfeest op
zoek naar:
-Sint en Piet Poppetjes (ooit te koop bij Blokker) voor het Sint-poppenhuis.
-Verkleedkleding Sint en Piet
-Houten (knopjes) puzzels Sinterklaas
-Jute cadeauzakken
Mocht U zoiets weg willen doen, dan houden wij ons aanbevolen.
Overigens zijn wij ook blij met houten Kerstpuzzels.
De Egels, Riet Spekman
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Hiep, hiep hoera:
Komende week zijn jarig:
Elin van Leeuwen, Senea Meeuwis, Liwia Kuszaj, Maud van Hameren en
Viggo Kettenis.
Van harte gefeliciteerd!!!

Welkom op De Vosseschans:
Kacper Zelazowski is deze week gestart in groep 1B bij juffrouw Kitty en
juffrouw Sylvia.
Wij wensen Kacper een heel prettige en leerzame tijd toe bij ons op De
Vosseschans!
AGENDA:
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

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.

FIJN WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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Uitnodiging
Webinar

Pubers en emoties: voor jou én je puber
dinsdag 12 november 2019
van 19.30 - 20.30 uur
Voor ouders én pubers tussen 10 en 16 jaar
Als ouder van een puber herken je het misschien wel: heftige en
wisselende emoties bij je opgroeiende kind. Alsof je elkaar
ineens niet meer begrijpt en kunt aanvoelen.
En zo is het ook. Je puber gaat door een rollercoaster van
veranderingen en uitdagingen. Daardoor wordt hij wiebelig en
emotioneel. Niet alleen jij, maar ook je kind begrijpt af en toe
niets van zichzelf.
Waar komen die wisselende en heftige emoties van pubers
vandaan? Hoe kun je hier als puber en als ouder mee omgaan?
Hoe maak je samen afspraken rondom emoties zodat het behapbaar en
gezellig blijft in huis?
In dit webinar geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve jou én je puber uitleg en tips over het omgaan
met emoties in de puberteit.

Aanmelden:
Heb jij een (aanstaande) puber thuis en wil je je puber beter begrijpen? Meld jullie snel aan via www.cjgcursus.nl of
via deze link om bij dit gratis webinar bomvol inspiratie en tips te zijn!
Red je het niet om op 12 november dit webinar te volgen, dan kun je deze nog een maand lang terugkijken via de
website.
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