Datum: 15 januari 2016
Nummer: 17e jaargang, nummer 7
Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels hebben we al weer bijna 2 weken erop zitten in het nieuwe jaar. Een jaar
dat we mochten beginnen met het vragen van Gods zegen en nabijheid.
Met Zijn hulp hopen we ook dit jaar weer volop aan de slag te gaan om zorg te
dragen voor goed onderwijs voor uw kind(eren).
Een nieuw jaar, een nieuwe dag,
Vol beloften, vol met dromen
Vol verwachtingen, vol plannen
Die je uit wilt laten komen.
Wie zijn dromen mag vervullen,
Daarvoor kracht en wijsheid krijgt,
Weet dat elke dag een gift is,
Jaar na jaar, in eeuwigheid.
Uit de Bijbel
Week 3 “Doe eens niet gewoon!”
Mattheüs 6:1-4,5-15, 19-24
Bij God gaat alles net anders dan je zou denken. Als je iets goeds doet voor andere
mensen, moet je niet om je heen kijken om te zien of iedereen wel weet hoe goed jij
bent. Als je het in het verborgene doet, ziet God het des te beter. Bij het bidden moet
je niet zoveel mogelijk moeilijke woorden gebruiken; bid gewoon om wat je nodig
hebt. Maak je druk om een schat in de hemel. Doe eens niet gewoon!
Week 4 “Koninklijk”
1 Koningen 1:1-31, 32-40, 41-53
Vanaf deze week lezen we verhalen over koning Salomo. Hij neemt geen wraak op
zijn broer Adonia, maar vergeeft hem. Dat is pas echt koninklijk!
Week 5 “Weet ik veel?”
1 Koningen 3:1-15, 16-28. 4:21-34
Salomo mag aan God vragen wat hij maar wil. Hij kiest niet voor rijkdom, maar voor
wijsheid. Dat hij inderdaad een wijze koning is, blijkt als er twee vrouwen bij hem
komen die ruzie maken om een kind. Koning Salomo heeft een slim plan om te
ontdekken wie de moeder van het kind is.
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 € 36,37 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 € 32,73 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.
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De groepen 6, 7 en 8 hebben in de afgelopen weken € 33,79 ingezameld. We
danken u hartelijk voor deze bijdrage!
Collecte kerstviering
In de kerstviering is er gecollecteerd voor Stichting Manna. De opbrengst van deze
collecte was € 312,34. Hartelijk bedankt hiervoor! Het geld is inmiddels overgemaakt
naar Stichting Manna.
Welkom
In groep 0 heten we in de komende weken welkom: Luuk
Benerink, Gijs Dekker, Joël Kikkert en Maud Dogger. Hartelijk
welkom allemaal en we wensen jullie een hele fijne tijd toe op
onze school!
PBS
Hieronder ziet u welke gedragsverwachtingen en waarden centraal staan in de
komende weken:

Les 10
22 januari
Schoolplein

Waarden
Veiligheid

Veiligheid
Veiligheid

Respect
Respect

Gedragsverwachting
Ik vertel het aan een
volwassene als er gepest
wordt/iemand pijn gedaan
wordt.
Ik gebruik materialen waar
ze voor bedoeld zijn.
Ik loop met de
fiets/step/scooter aan de
hand over het plein.
Ik maak samen met een
ander plezier.
Ik houd me aan de
afgesproken spelregels.

Akkefietjesregistratie
De afgelopen 2 weken hebben we alle akkefietjes in de algemene ruimten en in de
klas geregistreerd. Het PBS-team zal deze akkefietjes nu verder uitwerken en
analyseren. In de volgende Nieuwsdruppel kunt u lezen wat de uitkomst is.
PBS-ouderavond
De ouderavond PBS hebben we vanwege onvoldoende belangstelling afgezegd.
Mochten de ouders die zich wel opgegeven hebben toch informatie willen over PBS,
dan kunnen ze altijd contact opnemen met juf van der Schee.
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.
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Personeel
Juf Westerik is vanaf vorige week maandag op onze school werkzaam. Op de
maandag en donderdag kunt u haar in school vinden. Ze neemt in ieder geval tot de
zomervakantie het bijhouden van de leerlingenadministratie over. Het kan dus zijn
dat u via juf Westerik een mail ontvangt of antwoord krijgt op een mail die u naar juf
van der Schee heeft verstuurd.
Ouderpanel –laatste 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.
Website
De nieuwe website is in grote lijnen klaar. Hier het nieuwe adres:
http://www.sco-t.nl/websites/defonteinho
Veiligheid
We zien best veel kinderen die op een fiets zonder goede verlichting naar school
komen. Vooral ’s morgens is het nog aardig donker en is goede verlichting erg
belangrijk! Het kan zijn dat de verlichting op de fiets prima werkt, maar dat uw kind
deze niet aanzet. Wilt u uw kind dan wijzen op het belang hiervan. En mocht de
verlichting niet werken, wilt u dan zorgen dat deze gemaakt wordt?

Schooltijden
Begin volgende week ontvangt u de ouderenquête m.b.t. veranderende schooltijden.
In de afgelopen maanden hebben we u via de Nieuwsdruppels met regelmaat
geïnformeerd over de voornemens om te onderzoeken of het wenselijk is dat we
onze schooltijden gaan veranderen. Het onderzoeken is gebeurd en we zijn nu zover
dat we de mening van ouders én collega’s gaan verzamelen. Het is belangrijk dat
alle ouders hun mening laten horen. Alleen dan kan de werkgroep een
weloverwogen besluit gaan nemen.
Per gezin komt er 1 enquête (gescheiden ouders ontvangen 2 enquêtes wanneer er
sprake is van co-ouderschap), ouders met alleen een kind in groep 8 ontvangen
geen enquête. In de begeleidende brief kunt u lezen tot wanneer u de ingevulde
enquête kunt inleveren.
Gedichtenwedstrijd
De winnaars van de gedichtenwedstrijd zijn: Rosanne Poelman
(groep 5) en Stein ten Napel (groep 6). Rosanne en Stein mogen
op 28 januari hun gedicht voorlezen tijdens de gedichtenwedstrijd
Twenterand. Rosanne en Stein, veel plezier én succes!
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Damkampioenschap
Afgelopen woensdag vond het schooldamkampioenschap plaats voor de scholen in
Westerhaar. Van onze school hebben 2 teams meegedaan.
In team 1 zaten: Maxim, Dave, Thomas, Alexandru en Ricardo. Dit team heeft het
goed gedaan en een tweede plaats behaald! Gefeliciteerd, jongens!
In team 2 zaten: Sjoerd, Jesse, Ionut, Harmen en Bart. Dit team heeft geen plaats in
de top 3 veroverd, maar goed gedaan hoor!
Team 1 mag onze school gaan vertegenwoordigen tijdens de
damkampioenschappen Twenterand. Veel succes!
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Themamiddag BSO De kleine wereld
Vind je het leuk om te knutselen en te sporten! Kom naar de themamiddag van BSO
de kleine wereld.
Op vrijdagmiddag 22 januari organiseert BSO de kleine wereld een leuke
themamiddag met als thema: Winter, zie onderstaande posters voor mogelijke
activiteiten!
Jij komt toch ook? En neem je vrienden mee! ( inschrijven gewenst)
Wanneer:
22 januari
Voor wie:
kinderen van groep 1 t/m 8
Waar:
BSO de kleine wereld
Tijden:
15:00 – 17:00 uur
Geef je op via www.twenterandactief.nl en ga rechts naar de blauwe button
activiteiten voor kids! Of mail naar dekleinewereld@kovdecirkel.nl
VOMOL groep 6/7 en 7/8
VOMOL staat voor ‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer’.
VOMOL is een educatieprogramma voor kinderen van de bovenbouw van
basisscholen, die vaak in aanraking komen met opvallend landbouwverkeer. Ook
onze school doet hier met groep 6/7 en 7/8 aan mee. Volgende week
maandagmorgen gaan de kinderen op de fiets naar Loonbedrijf Wardenier. Wilt u
zorgen dat uw kind maandag op de fiets naar school komt? Er zijn ook ouders nodig
ter begeleiding. Wanneer u kunt helpen, kunt u zich bij de leerkrachten opgeven.

Luizencontrole
Tijdens de luizencontrole na de kerstvakantie bleken we niet helemaal luisvrij te zijn.
Daarom is er a.s. maandag een nieuwe controle. Wilt u zorgen dat uw kind geen
vlechten en/of gel in heeft? Dat maakt het controleren een stuk gemakkelijker.
Taalmethode
Afgelopen maandagmiddag zijn we als team naar het educatief centrum van Heutink
in Rijssen geweest om ons te laten voorlichten over nieuwe taalmethoden. In de
afgelopen jaren zijn er veel nieuwe methoden verschenen, maar wij gaan 2
methoden nader onderzoeken op school en in de praktijk uitproberen. Met ingang
van volgend schooljaar zullen we met een nieuwe taal- en spellingsmethode gaan
starten.
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Agenda
Maandag 18 januari 2016

Woensdag 20 januari 2016
Donderdag 21 januari 2016
Maandag 25 januari 2016
Woensdag 27 januari 2016

Maandag 1 februari 2016
Dinsdag 2 februari 2016
Vrijdag 5 februari 2016

8.30 uur VOMOL groep 7/8 (vertrek uiterlijk 8.25
uur!!)
9.25 uur VOMOL groep 6/7
Extra luizencontrole
20.00 uur OR-vergadering
19.30 uur ouderpanel
15.15 uur vergadering PBS-team
Rapport en brief 10-minutengesprekken mee
13.30-15.30 uur Sportinstuif groep 3 t/m 8 Klaampe
Onderzoek PBS in school
19.30 uur MR-vergadering
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Volgende Nieuwsdruppel verschijnt

Met vriendelijke groet,
Team CBS De Fontein-locatie Hoofdweg
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