Datum: 11 december 2015
Nummer: 17e jaargang, nummer 6
Beste ouders/verzorgers,
Kerstfeest vieren we al heel lang. Vroeger werd het anders gevierd als nu. Toen ging
bijna iedereen naar de kerk om middernacht. Tegenwoordig zijn er verschillende
kerkdiensten en is het vaak al vroeger op de avond. Ook vinden veel mensen het niet
zo belangrijk meer om naar de kerk te gaan. Het is alleen zo jammer dat veel
mensen kerst niet meer vieren omdat Jezus is geboren. Ze vieren het omdat het
gezellig is en ze bij elkaar willen zijn. Sommige kinderen wordt nooit geleerd dat we
met kerst de geboorte van Jezus vieren. Ze weten het niet eens. Ik denk dat daar
voor ons een mooie taak ligt: Mensen laten zien wat we echt vieren met kerstmis.
Dus bijvoorbeeld een kaartje met een echte kerstboodschap. We kunnen het als een
doel maken van deze kerst: laat mensen zien wat we vieren met kerst: Jezus is
geboren en komt als onze redder op de wereld.
Uit de Bijbel
Week 51 “Luister, het begint!”
Lucas 2:1-7; 8-15; 16-20
Jozef en Maria gaan op reis naar Bethlehem. Daar wordt het kind geboren: Jezus, de
Zoon van God. De herders in het veld zijn de eersten die het horen. Nadat zij het
kind gezien hebben, loven en prijzen ze God.
Week 1 “Tijd om te gaan”
Mattheüs 2:1-12; 13-23; 3:13-17
Wijze mannen in het oosten zien een ster. Zij weten meteen genoeg: het is tijd om te
gaan, de nieuwe koning is geboren. Jozef wordt in een droom door een engel
gewaarschuwd dat hij met Maria en het kind naar Egypte moet vluchten. De engel
vertelt hem ook wanneer het tijd is om weer terug te gaan.
Week 2 “Ik ben dichtbij”
Mattheüs 4:18-22; 4:23-25; 5:1-12
Jezus loopt langs het water en roept de vissers om met hem mee te gaan. Jezus
komt dichtbij de mensen, en daarmee komt ook iets van God dichtbij mensen. In de
Bergrede vertelt Jezus wat dat betekent.
Zending
De groepen 1 en 2 sparen voor het project van Edukans “Naar
school in de sloppenwijk in Ethiopië”. In de afgelopen weken is er
€ 29,60 opgehaald. De groepen 3, 4 en 5 sparen voor
Chennbasava, een jongen van 7 jaar en Akshatha, een meisje
van 8 jaar uit India. In de afgelopen weken is er € 28,80
opgehaald. Onze school steunt de organisatie Fe Y Alégria die Indianenkinderen in
het hoogland van Peru steunt door hen op school tweetalig onderwijs aan te bieden.
De groepen 6, 7 en 8 hebben in de afgelopen weken € 26,77 ingezameld. We
danken u hartelijk voor deze bijdrage!
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Collecte kerstviering
In de kerstviering op donderdag 17 december zal er
gecollecteerd worden voor Stichting Manna.Deze stichting,
in de volksmond ook wel de voedselbank van Twenterand
genoemd, is een interkerkelijke stichting met een
evangelische identiteit waar iedereen die hulp nodig heeft
welkom is! Door middel van verschillende projecten steunt stichting Manna de
inwoners van Twenterand die op (minder dan) bijstands niveau moeten leven.
We brengen graag deze collecte onder uw aandacht en hopen dat u een bijdrage wilt
geven!
PBS
Hieronder ziet u welke gedragsverwachtingen en waarden centraal staan in de
komende weken:

Les 8
11 december
Onderbouw groep 1 t/m 4

Waarden
Respect

Gedragsverwachting
Ik wacht op mijn beurt

Plezier

Ik praat gezellig met een
ander en gebruik woorden
waar een ander blij van
wordt.
Ik help wanneer iemand hulp
nodig heeft.
Ik houd
wachtwoord/inlogcode voor
mezelf.

Plezier
Les 8
11 december
Bovenbouw groep 5 t/m 8
Digitaal met elkaar omgaan

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Les 9
8 januari
Toiletten

Veiligheid

Veiligheid

Ik ga naar meester/juf toe als
ik op school vervelende info
(op internet) tegenkom.
Ik gebruik sociale media
alleen buiten schooltijd
(thuis).
Ik was mijn handen nadat ik
naar de wc ben geweest.

Respect

Ik gooi papieren
handdoekjes na gebruik in
de vuilnisbak.
Ik draai de kraan dicht na
gebruik.
Ik houd het toilet netjes.

Respect

Ik laat anderen met rust.

Respect

Ik ga direct terug naar de
klas als ik klaar ben.

Respect
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Akkefietjesregistratie
In de 2 weken na de kerstvakantie vullen we weer de akkefietjesregistratie in, in de
algemene ruimtes en in de klas. Daarna moeten we alle formulieren verzamelen en
verwerken. Zodra we de analyse klaar hebben zullen we de uitkomst in de
Nieuwsdruppel vermelden.
Spel van de maand december
De onderbouw is druk bezig met het spel “stokbal”. De bovenbouw heeft een tikspel
aangeboden gekregen. Genoeg te doen op het plein!
PBS-ouderavond
Op donderdagavond 14 januari om 19.30 uur staat er een ouderavond PBS gepland.
We willen op deze avond toelichten welke ontwikkelingen we m.b.t. PBS hebben
doorgemaakt. Ook zullen we vooruitblikken naar de komende activiteiten. Omdat we
heel benieuwd zijn naar de ervaringen en mening van ouders, zullen we in spelvorm
deze met elkaar gaan uitwisselen.
Direct na de kerstvakantie ontvangt u een uitnodiging met een antwoordstrookje. Wilt
u dit dan z.s.m. invullen? Dan weten we op hoeveel ouders we kunnen rekenen.

PBS-team – herhaalde oproep
We zijn nog steeds op zoek naar een ouder die mee wil
denken met de PBS-ontwikkelingen op school. De
vergaderingen zijn doorgaans op een maandagmiddag
na schooltijd, 3 keer per jaar (de data staan op de
jaarkalender). Heeft u interesse, laat het ons dan weten.
Personeel
Zoals al vermeld in de mail werkt meester Brunt niet meer in groep 6/7. We zijn nog
op zoek naar vervanging voor de maandag en dinsdag. Voorlopig blijft juf Staarman
deze dagen vervangen, waar we erg blij mee zijn!
Juf van der Schee heeft het erg druk met haar directeursfunctie op 2 scholen.
Daarom is in overleg met het college van bestuur besloten dat er na de kerstvakantie
een uitbreiding van 2 dagen (maandag en donderdag) komt. Linda Westerik komt ter
ondersteuning van juf van der Schee op school werken. Op dit moment is
afgesproken dat Juf Westerik tot de zomervakantie op De Fontein komt werken.
Daarnaast werkt ze nog 1 dag op De Eltheto in Vriezenveen als IB-er.
Op donderdag zal juf Westerik aanspreekpunt zijn op school. De juf komt in het
kamertje naast de personeelskamer te zitten. We zijn blij met de komst van juf
Westerik en wensen haar alvast veel plezier toe op De Fontein.

Nieuwsdruppel CBS De Fontein-locatie Hoofdweg

Pagina 3

Ouderpanel – herhaalde oproep
De eerste vergadering is verplaatst naar donderdag 21 januari 2016. Graag horen we
of er nog ouders zijn die mee willen denken en praten in het ouderpanel. U kunt zich
bij de leerkracht van uw kind of bij juf van der Schee opgeven.
Twenteranddictee
Namens onze school mochten Maxim Otten uit groep 7 en Rick Eggink uit groep 8
mee doen met het Twenteranddictee op 24 november. Beide jongens hebben het
goed gedaan, maar de wisselbeker is in het bezit van een andere school gekomen.

Sinterklaas
Wat hebben de kinderen (én ouders en leerkrachten) genoten van de afgelopen
weken! Het was heel leuk dat 3 Pieten in de school hebben gelogeerd; soms
maakten ze het wel een beetje te dol, maar als het nodig is mogen ze volgend jaar
weer komen.
Gelukkig bleken de Sint en zijn Pieten ongedeerd te zijn na de crash van de
helikopter en kon hij op school alle groepen langs gaan.
Juf van der Schee mocht een bloemetje in ontvangst nemen als dank voor het
openstellen van de school voor de 3 Pieten. Sinterklaas heeft van school 3 PBSbuizen gekregen om de Pieten het gewenste gedrag aan te gaan leren. Sint noemt
PBS: Pepernoten Belonings Systeem! We wensen Sint veel succes toe met PBS en
we zullen volgend jaar zien of het geholpen heeft!
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Kerstfeest
Op donderdagavond 17 december vieren we met alle kinderen en ouders het
Kerstfeest in de Hervormde Kerk van Westerhaar. Aan het eind van de viering wordt
er gecollecteerd voor Stichting Manna (elders in de Nieuwsdruppel meer info
hierover). Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen voor de oppasdienst in de
kerk. Er is dus geen oppasdienst geregeld!
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Voorleeskampioen
Zhen Knol uit groep 8 is voorleeskampioen geworden van
onze school met het boek “Koen Kampioen” van Fred Diks.
Goed gedaan, Zhen!
Zhen mag over een poosje meedoen met het
voorleeskampioenschap Twenterand.

Schoenmaatjes
We hebben 37 prachtig versierde en goed gevulde dozen gekregen. Alle ouders en
kinderen die hiervoor gezorgd hebben, willen we hartelijk bedanken! We weten zeker
dat de kinderen die deze dozen krijgen er heel blij mee zullen zijn.
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Agenda
Donderdag 17 december 2015

Leerlingen zijn ’s middags vrij
19.00 uur Kerstfeest
Vrijdag 18 december 2015
Oliebollen bakken door OR en klassenmoeders
Leerlingen zijn ’s middags vrijdag
21 december t/m 1 januari 2016 Kerstvakantie
Maandag 4 januari 2016
Luizenpluizen
Dinsdag 5 januari 2016
Adviesgesprekken VO
Woensdag 6 januari 2016
Adviesgesprekken VO
Donderdag 7 januari 2016
19.30 uur informatieavond VO ouders groep 8
(locatie Oranjestraat)
Dinsdag 12 januari 2016
Drumworkshop groep 5
Donderdag 14 januari 2016
19.30 uur informatieavond PBS
Vrijdag 15 januari 2016
Volgende Nieuwsdruppel verschijnt

Met vriendelijke groet,
Team CBS De Fontein-locatie Hoofdweg

Wij wensen u hele goede en
gezegende feestdagen toe!
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