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Studiedag woensdag 6 november:
Afgelopen woensdag hebben de drie scholen van Ter Aar een studiedag gehad waarin we met elkaar
weer hebben gesproken over het IKC en de aankomende fusie.
Ondanks het feit dat we nog zeker tot augustus 2021 hebben voordat het gebouw zal staan, blijkt
dat de tijd snel gaat.
Komend schooljaar fuseren we al, wat betekent dat we al één school worden….met één naam, met
één team op drie locaties. We zijn aan het bekijken en bespreken welke stappen we kunnen en
moeten zetten, hierbij geldt uiteraard altijd dat het belang van de kinderen voorop staat!
Wat gaat deze fusie nog meer betekenen, bijvoorbeeld voor de verdeling van de groepen en
leerkrachten over de drie locaties, de schooltijden, vieringen, …..?
Vragen waar we nu nog geen concreet antwoord op hebben, maar die wel alle aandacht hebben bij
de scholen.
Met elkaar bekijken we de feiten en proberen keuzes te maken die passen bij onze uitgangspunten.
We willen goed onderwijs geven aan alle kinderen, welke organisatie past daar het beste bij.
Voor het komend jaar, maar ook de jaren daarna.
Al deze veranderingen brengen emoties met zich mee….dat hoort en dat mag!
Hieronder is zichtbaar wat er met een mens gebeurt in de fases van verandering…
Drie scholen samen in 1 gebouw…dat gaat nooit lukken!
- Ik wil niet dat ze samen gaan, onzin!

- Het gaat helemaal niets worden, ik zie het niet
meer zitten.
- Het gaat toch echt gebeuren, er is geen weg terug.
- Ik zie eigenlijk wel positieve punten en
mogelijkheden
- We gaan ervoor, samen zorgen we dat het een
succes wordt!!
Het is van groot belang dat we elkaar blijven opzoeken in dit traject, dat we ons allemaal
verantwoordelijk voelen en er een succes van willen maken. Dat we nieuwe kansen zien en ook los
moeten laten.
Mooi om te merken dat er steeds meer gezocht wordt naar manieren om tot elkaar te komen, zowel
in de drie teams als bij de ouders.
Herhaling studiedag groep 1, 29 november:
Begin oktober is ook al kenbaar gemaakt dat de leerkrachten van groep 1A en 1B op bezoek gaan
bij een school waar unitonderwijs al enkele jaren succesvol draait.
Voor onze nieuwe collega's van groep 1 een uitgelezen kans om te zien en te horen wat dit soort
onderwijs voor ons kan gaan betekenen.
Het bezoek vindt plaats op vrijdag 29 november.
Aangezien de meeste kinderen 4 jaar en nog niet leerplichtig zijn, mogen deze kinderen wettelijk
gezien een ochtend onderwijs missen.
Voor 5 jarigen geldt dat zij, na goedkeuring van de directie, maximaal 5 uur per week mogen
missen.
Dit betekent dus dat we de kinderen van de groepen 1A en 1B vrij mogen geven.
Indien u opvang wenst dan kunt u natuurlijk terecht bij de BSO.
U kunt dan contact opnemen via planning@kcdeboomhut.nl.
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Schoolontbijt op Basisschool de Vosseschans een groot feest:
Vrijdagmorgen 8 november gingen de kinderen van Basisschool de Vosseschans met
elkaar aan tafel. De 17e editie van het Nationaal Schoolontbijt had dit jaar als thema
‘neem de tijd voor je ontbijt!’ Sponsor Dirk van den Broek in Ter Aar zorgde voor een
gezonde start van de dag.
De meeste kinderen kwamen die ochtend in pyjama naar school. Met een lege maag, want ontbijten
deden ze met zijn allen tijdens het Nationaal Schoolontbijt in de klas. De oudervereniging had
gezorgd voor gezellig gedekte tafels en heerlijk brood en beleg voor een goede start van de dag.
Na het ontbijt kwam in alle 13 groepen iemand voorlezen met een bijzonder beroep. Zo was
Burgemeester Buijserd aanwezig in groep 6. De politie was te gast in groep 8 en las voor uit De
Zweetvoetenman. In groep 7 werd er meel gemalen bij de molenaar.
Alle kinderen hebben de afgelopen weken tekeningen gemaakt. Die zijn tijdens het schoolontbijt als
slingers in de gangen gehangen. De feestelijke versiering is hierna ook te zien in de Dirk van den
Broek in Ter Aar.
Kinderkerk:
Op zondag 10 november is er weer kinderkerk. We gaan het hebben over:” Bij wie hoor jij
allemaal?”
Aan de hand van een verhaal gaan we in gesprek met elkaar en spelen we een spel.
Wie horen er bij elkaar?
Graag tot ziens op zondag 10 november om 9:15 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk te
Aarlanderveen.

Werkgroep kinderkerk
Tip van de week:
Protocol ter vervanging bij ziekte en afwezigheid….
Één van de vele onderwerpen waarover meer te lezen is in de schoolgids.
Het betreft o.a. de procedure die wij volgen in geval van uitval van een leerkracht en hoe wij
proberen te voorkomen dat we groepen naar huis moeten sturen.
Klik hier om meer te lezen over deze procedure.
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:
Julia Beckers, Judi Dagein, Dieke Wijsman, Franka Kroon, Nomi van Eijk en
Lourdes Hoogervorst.
Van harte gefeliciteerd!!!
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AGENDA:
Maandag 11 november
Dinsdag 12 november
Vrijdag 29 november
Donderdag 5 december
Vrijdag 6 december
Maandag 9 december
Donderdag 12 december
Dinsdag 17 december
Woensdag 18 december
Vrijdag 20 december

Vergadering MR
Schoolschoonmaakavond 1
Groepen 1 vrij i.v.m. studiedag leerkrachten groep 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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