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Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),
We sluiten bijna het jaar af. Na een geslaagd Sinterklaasfeest en a.s. vrijdag een
Kerstbrunch gaan we ons opmaken voor de Kerstdagen en Oud en Nieuw. Om volgend
jaar, 2020, met veel energie weer te beginnen aan de tweede helft van het schooljaar.
In de groepen 3 t/m 8 zullen nieuwe Prowise borden geplaatst worden. Van de oude
vertrouwde digiborden gaan we afscheid nemen. Daarmee kunnen we kinderen nog beter
ondersteunen in hun leerproces. Ook zullen we
in de ronde aula de EBC Bieb op school gaan
inrichten. Een bieb waar ook de kinderen van de
PLU gebruik van kunnen maken.
Tot slot hopen we dat we niet vaker een groep
hoeven op te delen of zelfs naar huis te laten
gaan. We zullen ons uiterste best doen dat te
voorkomen. Mede ook doordat de grote
vervangerspool ons steeds goed probeert te
ondersteunen.
Rest mij u fijne feestdagen te wensen en een
mooi en gezond 2020 !
Met vriendelijke groet,
Monique Klaassen
Directeur

Welkom op onze school
Wij heten de leerlingen die in december zijn gestart op onze school van harte welkom!
 Yahya al Hasan

Wij wensen hem veel plezier toe op onze school.

www.bs-devossenberg.nl

Absenties
Wat is een absentie?
Als uw kind niet naar school kan komen (omdat het bijvoorbeeld ziek is) dan verwachten
we dat u hem/haar tijdig afmeldt bij de school. Vertel daarbij ook de reden. Hetzelfde
geldt als het kind later naar school komt (tandartsbezoek, doktersbezoek): geef dit ook
door aan de school.
Als u uw kind(eren) eerder van school moet komen halen, bespreek dat dan vooraf met
de leerkracht van uw kind(eren). In sommige gevallen zal hij/zij u verwijzen naar de
directie om toestemming te vragen.
Is uw kind ziek? Geef dit dan vóór 8.30. uur door op ouderportaal of als dat niet lukt per
telefoon.
Een kind dat niet om 08.30 uur in de klas zit en niet vóór 09.00 uur wordt afgemeld,
noteren we als te laat. Gebeurt dat regelmatig, dan zullen we contact met u opnemen.
Breng uw kind(eren) op tijd naar school en haal ze ook tijdig weer op.
Absentie invullen op ouderportaal is iets anders dan verlof.
Absentievoorbeelden:
- doktersbezoek
- tandarts
- andere behandelaar
- ziek
- ziekenhuisbezoek
Deze meldingen op ouderportaal worden beantwoord door de leerkracht. MT en directie
zien deze meldingen wel voorbijkomen. Gebruik hiervoor GEEN verlof. Leerkrachten zien
dan niet de melding, of te laat.
Zoals gezegd is verlof wat anders. In de volgende nieuwsbrief wordt dit uitgelegd.

Fides
Zoals u weet gebruiken op De Vossenberg de Fides-methodiek. “Fides” betekent
“vertrouwen”. Vertrouwen als kind in jezelf. Om dit zichtbaar te maken, maakt de
methodiek gebruik van alledaagse “symbolen”.
De symbolen van Fides zijn al zichtbaar in de klassen en deze worden in de komende
periode ook zichtbaar binnen onze school.
Daarnaast hebben we ook onze website aangepast, hierop worden alle symbolen
uitgelegd. En zo zal er ook in iedere nieuwsbrief een stukje komen te staan over Fides.
Waarin we u mee willen nemen wat er leeft bij ons op school.

www.bs-devossenberg.nl

Open ochtend en open avond
Op donderdag 16 januari 2020 zal de open ochtend en open avond zijn voor de ouder(s)/
verzorger(s) van onze toekomstige leerlingen.
Het hele EBC is dan open en wij leiden ouders graag rond binnen onze school.
Ouders vinden het altijd fijn om even een praatje te maken met ouders van de school.
Zij kunnen hen nog meer informatie geven over de school en het reilen en zeilen
daarvan.
Hiervoor zijn wij opzoek naar ouders als ambassadeurs van onze school. Heeft u zin en
tijd om op donderdag 16 januari in de ochtend of avond als ambassadeur aanwezig te
zijn? Dan mag u een bericht sturen naar Wieteke van de Burgt via ouderportaal of via de
mail w.vandeburgt@skoposschijndel.nl

Even voorstellen
Hoi allemaal,
Mijn naam is Haitske van Rhijn (zie foto), vanaf 1 januari 2020 ga ik werken op de
Vossenberg. Ik ga 2 dagen in groep 2 werken en 1 dag ondersteunende taken voor de
Taalgroep. (dit start later). Op dit moment werk ik nog in Berlicum bij groep 1-2.
Daarvoor heb ik mijn vaste baan in Dodewaard opgezegd omdat ik graag dichterbij huis
wilde werken. Ik woon samen met mijn man en dochter van bijna 6 en zoon van 4 jaar in
Volkel.
In mijn vrije tijd loop ik graag hard of zing ik.
Ik heb veel zin om op de Vossenberg te beginnen!
Tot ziens en tot na de Kerstvakantie.
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Hierbij wil ik mezelf graag aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Cynthia Klerkx, ik ben 35 jaar en woon in Sint Oedenrode. Samen met mijn man Bart
heb ik 2 kinderen, Liz van 8 en Sam van bijna 7.
Als ik niet aan het werk ben vind ik het leuk om te tennissen en te koken. In het weekend ga ik graag
leuke dingen doen met mijn gezin en wandelen.
Een aantal van jullie kennen mij misschien al als juf van groep 4/5 vorig jaar of als juf van groep 2/3
dit jaar op de Vossenberg. Tot vorige week was ik werkzaam voor de vervangers-en invallerspool. Na
de kerstvakantie zal ik samen met juf Haitske verantwoordelijk zijn voor de nieuwe groep 2. Tussen
alle drukte door hebben we al hard gewerkt om van het lege klaslokaal een fijne plek te maken. In de
kerstvakantie zullen we hier verder mee gaan zodat we na de vakantie fijn kunnen starten met de
kinderen van groep 2.
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie en een mooi kerstfeest. Tot na de vakantie, ik heb
er zin in!
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