Datum: 11 september 2015
Nummer: 17e jaargang, nummer 2
Beste ouders/verzorgers,
Vreemdelingen, vluchtelingen, ze vormen tegenwoordig een bekend beeld op zowel
het nieuws als in onze dagelijkse praktijk. Vluchtelingen komen wisselend positief en
negatief in beeld en opvallend is de beperkte gastvrijheid te noemen die in de politiek
van diverse Europese landen waar te nemen is. Daarentegen worden we blij verrast
door verschillende particuliere initiatieven, en projecten van kerken en organisaties
waarbij heel wat vreemdelingen worden opgenomen. Ook in de Bijbel komt het woord
vreemdelingen voor. Wat kunnen wij hier mee in ons dagelijks leven? Kijken naar wat
een ieder in zijn eigen omgeving kan doen, kan in elk opzicht al het verschil maken.
Liefdevol en in respect met elkaar samenleven en omgaan is dat niet wat de Bijbel
ons leert?
Esther van der Schee en Marianne Nordt
Uit de Bijbel
Week 38 “Begrijp je mij?”
Genesis 11:1-9, Jesaja 2:1-5, Ezechiël 34:11-16
In groep 1-2 en 3-4 lezen we over de toren van Babel. Naar aanleiding daarvan
onderzoeken we het thema begrijpen en niet-begrijpen. In groep 5-8 lezen we meer
Bijbelverhalen die daarover gaan. In het verhaal over Babel begrijpen mensen elkaar
niet meer, maar profeten blijven hopen dat mensen elkaar terug zullen vinden. Daar
zal God bij helpen.
Week 39 “Kom, kijk!”
Matteüs 9:9-13, 9:18-26, 9:27-31
Jezus roept de tollenaar Matteüs om met hem mee te gaan. In het verhaal over
Jaïrus is het juist andersom: Hij roept Jezus om met hem mee te gaan. Er gebeuren
dingen die niemand had verwacht.
Week 40 “Wat zeg jij ervan?” Matteüs 9:32-34, 10:1-4, 10:5-15
Jezus geneest een man die niet kan praten. Dat is zo bijzonder, dat iedereen er wel
wat over te zeggen heeft. Later stuurt Jezus zijn leerlingen eropuit om overal te gaan
vertellen over God.
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 € 36,08 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
€ 36,57 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
€ 29,48 ingezameld. We danken u hartelijk voor deze bijdrage!
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Gift
Van Diede Jager hebben we €12,- ontvangen. Geld dat zij zelf op de
rommermarkt verdiend heeft, heeft ze aan school gegeven voor de
zending. Diede, hartelijk bedankt voor dit mooie bedrag!
Personeel
Omdat juf Veneberg met het laatste stukje van haar re-integratie bezig is, is juf
Bloemhof op dinsdagmiddag en woensdagmorgen nog extra op school aanwezig.
PBS
Afgelopen maandag waren de kinderen vrij, zodat we als team aan de slag konden
met PBS. Deze studiedag stond ’s morgens in het teken van concrete afspraken
maken over m.n. hoe we omgaan met klein probleemgedrag.
Zo hebben we afgesproken dat we vaker onverwacht toezicht gaan houden in het
fietsenhok. Dat hebben we de afgelopen dagen direct gedaan en gelukkig zagen we
dat bijna alle kinderen lopend het plein op komen. Voor de kinderen die wel moeite
met de regel hebben, hebben we afgesproken dat we met hen extra in gesprek gaan.
Als dit niet helpt, laten we een leerling (van groep 4 t/m 8) na schooltijd nablijven om
de gedragsregels extra te oefenen. We stellen ouders dan op de hoogte.
Wat we na de zomervakantie ervaren hebben is dat meerdere kinderen zich niet
goed gedragen in de toiletten. Ook daar zullen we met de kinderen over praten.
’s Middags hebben we gesproken over pestpreventie. We hebben schoolbreed
afspraken gemaakt. Zo gaan we in alle groepen aanleren dat kinderen “Stop, hou
op!” durven te zeggen als er situaties zijn die ze niet fijn vinden.
Op 18 september wordt de PBS-les gegeven m.b.t. alle gedragsverwachtingen in de
gangen en de hal. Hieronder ziet u de afspraken:
Les 3
18 september
Gangen/hal

Veiligheid

Ik loop rustig.

Veiligheid

Ik doe mij jas en tas in de
luizentas.
Ik zet mijn gymtas netjes
onder de kapstok.
Ik mag in de hal/gang rustig
met een ander praten.

Veiligheid
Plezier

Jaarkalender 2015-2016
Wilt u de volgende data wijzigen en toevoegen aan de kalender:
- op 18 januari staat 15.15 uur vermeld. Dit kan doorgestreept worden.
- wijzigen: techniekmiddag wordt i.p.v. 3 november gehouden op dinsdag 13 oktober
(dit i.v.m. de projectweken die o.a. zullen gaan over wetenschap en techniek).
- graag toevoegen: 30 juni pleinfeest en 7 juli bedankochtend. Zeilkamp gr. 7/8: 6 t/m
10 juni.
Pleinfeest juni 2015
U had de opbrengst van de verloting die tijdens het pleinfeest is gehouden nog
tegoed van ons. De verloting heeft € 416,- opgeleverd. Een mooi bedrag!
We willen fam. Dekker nog heel erg bedanken voor het sponsoren van de pan en de
uien!
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BOS (Bibliotheek Op School)
We zijn nog op zoek naar ouders die ons willen komen bij BOS, m.n. bij het uitlenen
van de boeken aan de kinderen. 1 moeder heeft zich al aangemeld, maar het zou fijn
zijn als daar nog 2 of 3 ouders bij komen. Meer info kunt u vragen bij juf van der
Schee. Volgende week dinsdag zullen de kasten bezorgd worden op school en
kunnen we gaan beginnen met het inrichten van het lokaal.
Klassenmoeders
De volgende moeders zijn klassenmoeder geworden:
Groep 1:
Mevr. Veurink
Groep 2:
Mevr. Lamberts
Groep3:
Mevr. Galavazi en mevr. Fokke
Groep 4:
Mevr. Post
Groep 5:
Mevr. Wessels
Groep 6/7: Mevr. Westra en mevr. Kassies
Groep 7/8: Mevr. Mensink en mevr. Tempert
Opruimen zolder
We dachten dat we 1, hooguit 2 containers, nodig hadden voor het opruimen van de
zolder. Het zijn er uiteindelijk 4 geworden! Maar nu is de zolder dan ook echt goed
opgeruimd; wat een ruimte hebben we weer!
Kledinginzamelingsactie – gewijzigde datum!!
Van 17 t/m 23 september houden we opnieuw een kledinginzamelingsactie; er zal
dan een container op het plein van school geplaatst worden. Wilt u kleding,
schoenen en beddengoed dat weg kan inleveren in de container? Een deel van de
opbrengst van deze actie is voor school bestemd. Aparte zakken om de kleding in te
doen kunt u op school ophalen. Uiteraard kunt u ook gewone (vuilnis)zakken
gebruiken.
OR
Vorige week heeft de OR vergaderd. Het was voor de OR niet de eerste bijeenkomst
van dit schooljaar, want op de laatste vrijdag van de zomervakantie heeft de OR het
hele schoolplein geveegd. Altijd fijn als we op een schoon plein het nieuwe
schooljaar kunnen starten!
Het was de eerste OR-vergadering zonder OR lid Anja Westra. Anja heeft zich vele
jaren volop ingezet in en voor de OR. We zijn haar daar heel dankbaar voor!
Gelukkig blijft Anja nog wel betrokken bij school als klassenmoeder van groep 6/7.
In de vergadering zijn de activiteiten van juni geëvalueerd. Met elkaar kijken we terug
op geslaagde activiteiten. Natuurlijk hebben we al weer een blik vooruit geworpen
naar komende activiteiten, zoals Dierendag, Sinterklaasfeest en de kerstviering.
De OR gaat in oktober een bloembollenactie organiseren, om geld op te halen voor
de vele activiteiten die we organiseren.
Op 5 oktober krijgen de leerlingen per gezin een intekenlijst mee. Wanneer er meer
lijsten per gezin nodig zijn, dan zorgen we daarvoor. Een setje bloembollen kost
€ 5,-. We hopen dat de kinderen zoveel mogelijk bloembollen weten te verkopen. Op
donderdag 15 oktober moeten alle lijsten én het ingezamelde geld ingeleverd worden
op school. Na de herfstvakantie zijn de bloembollen op school om uitgedeeld te
worden. Alle informatie zal ook nog op de intekenlijsten komen te staan. We hopen
op een geslaagde actie!
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Dierenkliniek Den Ham
Op zaterdag 3 oktober is er een open dag bij de Dierenkliniek in Den Ham. De
onderbouw mag weer meedoen met een kleurwedstrijd. Vorig jaar heeft een leerling
van groep 3 hiermee gewonnen en hebben we een bezoek van de dierenarts op
school gekregen. Wie weet winnen we dit jaar weer!
Streetwise
Op dinsdagmorgen 29 september doet onze school mee met
Streetwise. Elke twee jaar krijgen we dit ANWB-programma
aangeboden door de gemeente.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend
verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool.
Professionele instructeurs komen een ochtend op school en geven
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen
zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten,
opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel
mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
•
Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning,
herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en
autostoeltje.
•
Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning,
veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
•
Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de
remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
•
Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk
het filmpje op de site http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van
maken!!
Praktische informatie:
- groepen 3 en 4 krijgen de les in De Klaampe. De les start om 8.30 uur. Wilt u
zorgen dat uw kind om 8.30 uur bij De Klaampe is? Om 10.00 uur is de les klaar en
willen we graag met auto’s terug naar school. Welke ouders willen rijden? U kunt zich
opgeven bij de juffen van groep 3/4.
- groepen 5 en 6 krijgen de les aan de Zwembadlaan. De kinderen gaan daar lopend
met de leerkracht heen. Groep 5 start om 8.30 uur en vertrekt vanaf school om 8.15
uur. Wilt u zorgen dat uw kind op tijd op school is? Groep 6 kan gewoon om 8.30 uur
op school zijn.
- groepen 7 en 8 hebben de les op het schoolplein. Alle kinderen moeten wel een
goede en veilige fiets meenemen!
Inlogcode Ambrasoft
Vorig schooljaar hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 een inlogcode gekregen
voor Ambrasoft. Dit is een online programma waar we als school ook gebruik van
maken, m.n. voor het oefenen van de tafels, (werkwoord)spelling, klokkijken en
meten. Die inlogcode werkt nog steeds.
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We hopen dat veel kinderen thuis ook gebruik maken van dit leuke programma. Bent
u de inlogcode kwijt, dan kunt u op school een nieuwe code aanvragen.
Themamiddag BSO de Kleine Wereld
Groep 1 t/m 4
Vind je het leuk om te knutselen en te sporten?
Kom naar de themamiddag van BSO de kleine wereld.
Op vrijdag 18 september organiseert BSO de kleine wereld in samenwerking met
OBS de Blokstoeke een leuke themamiddag met als thema: proefjes! We gaan deze
middag o.a. onze eigen zeep maken met behulp van de techniektoren van OBS de
Blokstoeke. Naast het maken van zeep gaan we ook lekker bewegen met een leuke
sportactiviteit.
Deze middag is bedoeld voor kinderen van groep 1 t/m 4.
We beginnen om 14:00 en het eindigt om 16:00 uur!
Ingang is bij OBS De Blokstoeke.
Jij komt toch ook?
Geef je op via www.twenterandactief.nl en ga rechts naar de blauwe button kies
sport en cultuur!
Of mail naar dekleinewereld@kovdecirkel.nl
Trakteren
In de afgelopen weken hebben we veel verjaardagen van kinderen mogen vieren op
school. Kinderen die in de vakantie jarig waren, hebben inmiddels hun klasgenootjes
getrakteerd op wat lekkers. Graag willen we u herinneren aan de afspraak die we op
school m.b.t. de traktatie. Bij voorkeur een gezonde traktaties en geen cadeautjes.
Dierendag
Op vrijdag 2 oktober vieren we op school dierendag. De kinderen mogen dan hun
huisdier meenemen naar school. Op het plein kunnen van 8.15 tot 8.45 uur alle
dieren bewonderd worden. Daarna kunnen de ouders de dieren weer mee naar huis
nemen en gaan wij met de lessen beginnen.

Ontruimingsoefening
Afgelopen donderdag hebben we een geplande ontruimingsoefening gehouden. De
leerkrachten én de leerlingen wisten dat er ’s morgens een ontruiming zou gaan
plaatsvinden. Nadat het brandsignaal klonk, waren alle aanwezigen in de school
binnen 2 minuten buiten. De groepen werden snel gecontroleerd en gelukkig waren
alle kinderen buiten. Binnen 5 minuten was iedereen weer aan het werk.
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Het is goed om dit structureel te oefenen. Kinderen weten wat er van hen verwacht
wordt en als we ooit in de situatie komen dat we echt moeten ontruimen, dan hebben
we dit in ieder geval goed geoefend.

Projectweken
Op 5 oktober starten we met ons project dat
aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek
“Raar maar waar!”. In alle groepen zal gedurende
2 weken gewerkt worden over dit thema dat gaat
over natuur, techniek en wetenschap. Op
maandag 5 oktober zullen we met alle groepen
de projectweken feestelijk inluiden.

Op donderdag 15 oktober van 18.30-20.00 uur willen we d.m.v. onze projectavond
graag aan alle ouders, opa’s en oma’s laten zien waarover we gewerkt hebben. Ook
zullen we dan de gouden griffels en gouden penselen uitreiken voor de mooiste
gedichten/verhalen en tekeningen.
Registerdirecteur Onderwijs
Juf van der Schee is Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Dit betekent dat zij
geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO en voldoet aan de eisen die aan
een schooldirecteur gesteld worden. Het Schoolleidersregister PO is een
beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. Het Schoolleidersregister
is een erkenning van de rol van schoolleiders voor de kwaliteit van het onderwijs.
Daarnaast is het register in het leven geroepen om de beroepsgroep te versterken en
verdere professionalisering te stimuleren. Om de vier jaar moeten schoolleiders zich
herregistreren.

Opgave gymvereniging DSV
Lijkt het jou ook leuk om op de gym te komen?
Kom dan gezellig een keer vrijblijvend meedoen met de gymles.
Groep
Lestijden
0+1
15:15 uur - 16:00 uur
donderdag
2+3
16:00 uur - 16:45 uur
donderdag
4
16:45 uur - 17:45 uur
donderdag
5
15:30 uur - 16:30 uur
dinsdag
6+7
16:30 uur - 17:30 uur
dinsdag
Selectie
17:30 uur – 19:00 uur
dinsdag
8
19:00 uur - 20:00 uur
dinsdag
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De contributie bedraagt:
Kleuters t/m 5 jaar
Eur. 7,00 per maand
Kinderen 6 jaar t/m 15 jaarEur. 8,00 per maand
Selectie
Eur. 3,50 per maand extra
Sportieve groetjes,
Bestuur gymvereniging DSV
E-mail:
dsvgym@gmail.com
Website:
www.dsvwesterhaar.nl
Rots en Water
Vanaf volgende week start groep 6/7 met de weerbaarheidstraining Rots en Water.
Op dinsdagavond is de informatieavond voor ouders van groep 6/7 en
donderdagmiddag start trainer Marcel Lucassen met de kinderen. De training is
eigenlijk bestemd voor groep 6, maar vanwege de combinatiegroep hebben we
besloten dat de kinderen van groep 7 (die in groep 6/7 zitten) meedoen.
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Agenda
Dinsdag 15 september 2015
Informatieavond Rots en Water groep 6/7 19.30 uur
Dinsdag 22 september 2015
GGD-verpleegkundige komt voor groep 7
Woensdag 23 september 2015 Start verkoop Kinderpostzegels groep 8
Sportinstuif gr. 3 t/m 8 bij SDO 13.30-15.30 uur
Donderdag 24 september 2015 GGD-verpleegkundige komt voor groep 7
Dinsdag 29 september 2015
Streetwise
Woensdag 30 september 2015 Schoolkorfbaltoernooi
Vrijdag 2 oktober 2015
Dierendag op het plein
Volgende Nieuwsdruppel verschijnt
Maandag 5 oktober 2015
Start projectweken
Start bloembollenactie
Woensdag 7 oktober 2015
Fietsencontrole groep 3 t/m 8
Dinsdag 13 oktober 2015
Juf Meijerink afwezig i.v.m. studiedag
13.00-15.00 uur techniekmiddag
Donderdag 15 oktober 2015
Inleveren bestellijsten en geld bloembollenactie
18.30-20.00 uur Projectavond
19 t/m 23 oktober 2015
Herfstvakantie

Met vriendelijke groet,
Team CBS De Fontein-locatie Hoofdweg
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