Datum: 20 november 2015
Nummer: 17e jaargang, nummer 5
Beste ouders/verzorgers,
Graag willen wij u in deze dagen van verdriet, verbijstering en onrust het volgende
gedicht meegeven:
Donker
God,
Wees bij ons in deze ruimte.
We zijn vanochtend vertrokken in het donker,
en we zullen weer thuiskomen in het donker.
Zwaarmoedige gedachten bedrukken
ons soms.
We moeten ervan zuchten.
God,
Wees bij ons in deze duisternis.
Hou het samen met ons uit.
Sterk ons in het geloof
dat de duisternis niet het laatste woord heeft.
Dat er altijd weer licht te vinden is.
God,
Wees bij ons in het geloof.
Sta aan onze zijde.
De nacht is toch het meest donker
als de dageraad nabij is?
Geef ons allen die hoop.
Uit de Bijbel
Week 48 “Waar ben ik thuis?”
Genesis 23, 24, 25:1-11
Net als vorige week horen we ook deze week over Isaäk en Ismaël die hun vader
Abraham begraven. Ze praten over zijn leven: waar was hij nou echt thuis?
Week 49 “Er komt een tijd…”
Jesaja 9:1-6; 11:1-10; 40:1-11
We beginnen deze adventstijd met verhalen over Jesaja. Hij leeft in een tijd waarin
de mensen het moeilijk hebben. Maar Jesaja heeft hoop. Hij vertelt over licht in het
donker. Er zal een kind geboren worden dat vrede brengt. Er klinkt een stem in de
woestijn, God zal zich laten zien.
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Week 50 “Er klinkt een stem”
Mattheüs 3:1-12; Lucas 1:26-38; 46-55
Die stem waar Jesaja eeuwen geleden al over vertelde, wordt vandaag gehoord.
Johannes de Doper staat in de woestijn en roept over de Heer die naar mensen toe
komt. Maria hoort de stem van de engel, die vertelt dat zij een kind zal krijgen. Als ze
bij haar tante Elisabeth is, zingt ze het uit van vreugde.
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 € 36,22 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 € 35,07 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 € 25,58 ingezameld. We
danken u hartelijk voor deze bijdrage!
PBS
Op 27 november wordt er weer een PBS-les gegeven. Voor de onderbouw worden
enkele algemene verwachtingen herhaald. Voor de bovenbouw hebben de
gedragsverwachtingen betrekking op digitaal omgaan met elkaar. Op die manier
willen we aansluiten bij de landelijke week van de mediawijsheid. Hieronder ziet u de
afspraken:
Les 7
27 november
Onderbouw groep 1 t/m 4

Veiligheid

Ik houd handen en voeten bij
me.

Veiligheid

Ik open en sluit deuren
zachtjes.
Ik laat een ander uitpraten.

Respect
Respect
Les 7
27 november
Bovenbouw groep 5 t/m 8
Digitaal met elkaar omgaan

Veiligheid

Veiligheid

Respect
Respect

Ik kijk een ander aan als ik
met hem/haar praat.
Ik houd privégegevens van
mezelf en anderen geheim
(naam, adres, tel.nr., naam
school, leeftijd).
Ik plaats alleen
foto’s/filmpjes met
toestemming van de ander.
In school en onder schooltijd
is mijn mobiel thuis.
Ik zeg/schrijf (ook digitaal)
alleen aardige dingen over
een ander.

Akkefietjesregistratie
In de 2 weken na de herfstvakantie hebben we de akkefietjesregistratie weer
uitgevoerd. In de algemene ruimtes (plein, hal, toilet, gang) zijn 12 akkefietjes
geregistreerd. Dat is vergelijkbaar met het aantal akkefietjes van de vorige periode.
We bekijken de uitslag op schoolniveau, maar ook op leerlingniveau. Op die manier
proberen we inzicht te krijgen welke leerlingen vaak bij akkefietjes betrokken zijn. Als
we dat goed in beeld hebben, kunnen we daar ook actie op zetten.
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Ook zijn we dit schooljaar gestart met het registreren van akkefietjes in de klas.
Tijdens het analyseren van deze gegevens kwamen we er achter dat we de definitie
van wat een akkefietje is nog verder moeten aanscherpen. Ook gaan we afspraken
maken over op welk moment we in de klas gaan registreren; het is namelijk erg lastig
om de gehele dag door te registreren.
Studiemiddag PBS
Afgelopen woensdagmiddag hebben we als team een studiemiddag PBS gehad. We
hebben de akkefietjesregistratie besproken. Daarnaast hebben we ook gesproken
over de functies van gedrag. Waarom laat een kind bepaald gedrag zien? Welke
functie heeft zijn/haar gedrag? Om dit te begrijpen zullen we met kinderen en ouders
gericht in gesprek moeten gaan. Onze huiswerkopdracht voor de komende periode
bestaat uit het opstellen van een gedragsfunctie analyse.
PBS-team - oproep
We zijn nog opzoek 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.
Week van de mediawijsheid 20-27 november 2015
Tijdens de Week van de Mediawijsheid vraagt Mediawijzer.net aandacht voor het
belang van mediawijsheid voor kinderen, jongeren en hun omgeving. Media spelen
een steeds centralere rol in ons leven. Dit biedt talloze nieuwe mogelijkheden maar
om deze ten volle te kunnen benutten, kunnen kinderen alle hulp gebruiken van
opvoeders, leerkrachten en professionele mediamakers. Dit jaar staat het thema
‘Media & Respect’ centraal en gaan kinderen, jongeren, ouders, professionele én
allerlei andere soorten mediamakers met elkaar in gesprek over hoe iedereen op een
respectvolle manier media kan maken.

Wij hebben ervoor gekozen om in deze week de PBS-gedragsverwachtingen die
betrekking hebben op digitaal omgaan met elkaar centraal te stellen.
In het voorjaar krijgt groep 7/8 nog een les over mediawijsheid door de bibliotheek.
Oproep pietenkleding groep 1 en 2
Heeft u thuis nog een pietenpakje over? Dan kunt u de kinderen in groep 1 en 2 daar
heel blij mee maken! Vooral tijdens de pietengym is het leuk als alle kinderen een
pietenpakje aan hebben. U kunt evt. pietenpakjes inleveren in groep 1 en 2.
Dansproject groep 1 en 2
De groepen 1 en 2 hebben deze week de eerste les van het dansproject over
zintuigen gehad. Volgende week volgt de tweede les.
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Dans je fit met streetdance groep 6/7
Vanmiddag heeft groep 6/7 onder gymtijd een les “Dans je fit met Streetdance”. Veel
dansplezier!
Ouderpanel
De eerste vergadering van het ouderpanel stond gepland op donderdag 12
november. Omdat we geen nieuwe aanmeldingen hebben ontvangen van ouders die
plaats willen nemen in het ouderpanel, hebben we besloten om de eerste
vergadering te verplaatsen naar donderdag 21 januari 2016. Graag horen we nog of
er 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.
OR-jaarvergadering
Op woensdag 18 november heeft de OR haar jaarvergadering gehouden. Het is
belangrijk dat de OR middels een jaarverslag verantwoording aflegt over het
financieel beleid en de activiteiten die ze heeft georganiseerd. Er zijn geen ouders op
de jaarvergadering geweest.
OR
Na de jaarvergadering heeft de OR ook nog verder vergaderd. M.n.
de eerstvolgende activiteiten zijn doorgesproken; sinterklaas, kerst
en oliebollen bakken. Deze periode is voor de OR altijd een drukke
periode, maar het resultaat van hun inspanningen mag er zijn!
MR
De MR heeft vorige week woensdag vergaderd. Op de agenda stonden o.a. het
jaarplan 2015-2016 en het schoolplan 2015-2019. Beide documenten zijn besproken
en vastgesteld.
Schoolontbijt
Op donderdag 12 november hebben alle kinderen meegedaan aan het Nationaal
Schoolontbijt. De boodschappen zijn door Dennis Bakhuis opgehaald in Wierden;
hartelijk dank daarvoor!
Voorlichting Stichting Ontmoeting
Gisteren hebben de groepen 6/7 en 7/8 voorlichting gehad over Stichting
Ontmoeting. Deze stichting biedt op verschillende locaties in Nederland professionele
hulp aan dak- en thuislozen vanuit christelijke naastenliefde. De kinderen wisten
n.a.v. de presentatie veel vragen te stellen en toonden grote betrokkenheid.
Vanuit ons zendingsgeld hebben we een bijdrage overgemaakt aan Stichting
Ontmoeting.
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Bibliotheek op School (BOS) - monitor
Ook over BOS vindt u in de bijlagen een brief. We hopen dat u deze brief wilt
doorlezen. Het betreft de uitleg over de monitor die we als school in de komende
periode gaan invullen. Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 zullen deze monitor
invullen. In de brief vindt u meer informatie.
Twenteranddictee
Namens onze school mogen Maxim Otten uit groep 7 en Rick
Eggink uit groep 8 mee doen met het Twenteranddictee op 24
november. We wensen Maxim en Rick heel veel succes, maar
vooral ook veel plezier toe!
Rots en Water
De lessen Rots en Water in groep 6/7 zijn afgerond. We kijken met een goed gevoel
terug op de lessen. En nu is het belangrijk dat we met elkaar de geleerde kennis en
vaardigheden in de praktijk blijven brengen.
Sinterklaas
Zoals u ongetwijfeld weet is Sinterklaas weer in het land. De Pieten logeren allemaal
in het Pietenhuis, maar voor 3 Pieten was daar geen plek meer. Dus hebben we als
school het verzoek gekregen of 3 Pieten in de hal mogen logeren. Natuurlijk is dat
goed! Daarom hebben we in de hal nu een echte woonkamer, waar de Pieten
’s avonds goed kunnen verblijven. Verschillende groepen hebben spulletjes voor de
Pieten meegenomen, zodat ze lekker kunnen slapen en eten. Sinterklaas had
beloofd dat we als school geen last zouden hebben van de Pieten, maar of dat
helemaal lukt? Woensdagmorgen hadden de Pieten hun slaapspullen niet opgeruimd
en was het wel een beetje een rommeltje in de hal. Als dat maar goed gaat!

Nieuwsdruppel CBS De Fontein-locatie Hoofdweg

Pagina 5

Kerstfeest
Op donderdagavond 17 december vieren we met alle kinderen en ouders het
Kerstfeest in de Hervormde Kerk van Westerhaar. Zijn er ouders die behoefte
hebben aan oppasdienst voor nog niet-schoolgaande broertjes/zusjes? Wilt u dit dan
vóór 1 december doorgeven aan juf van der Schee of juf Wessels.
Schrijversbezoek
Gisteren zou schrijfster Vivian den Hollander een bezoek brengen aan groep 3/4.
Door persoonlijke omstandigheden kon dit bezoek niet doorgaan. Maar gelukkig
komt ze nu a.s. maandagmiddag in groep 3/4.
Bloemetje voor meester Çubuk
Meester Çubuk is recent verhuisd. De kinderen in groep 7/8 vonden dat wel een
bloemetje waard. M.b.v. enkele moeders hebben ze dit zelf geregeld en heeft
meester Çubuk inmiddels een mooi bloemstuk ontvangen.

Nieuwe website
Onze website wordt in een nieuw jasje gestoken. Dat betekent dat de website tijdelijk
uit de lucht zal zijn. Zodra de nieuwe site gereed is, hoort u dat.
‘Ontdek & Doe mee’ sportmanifestatie voor mensen met een beperking
Op dinsdag 24 november is in De Stamper in Vriezenveen de kick off van de
sportmanifestatie ‘Ontdek & Doe mee’ voor mensen met een beperking, die kennis
willen maken met de verschillende mogelijkheden die regionale sportclubs hen te
bieden hebben.
Van 15.30 tot 17.30 uur kunnen bezoekers deelnemen aan (zit)volleybal en
(zone)basketbal. Deze kennismakingsmiddag is bedoeld voor jong en oud en
ongeacht de aard van de beperking.
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Fysiek, visueel, auditief, verstandelijk of psychisch: iedereen die graag wil sporten
maar hiervoor niet goed terecht kan in het reguliere sportaanbod is van harte welkom
om te ontdekken welke andere mogelijkheden er zijn en waar ze plezier aan beleven.
En dat is natuurlijk vooral een kwestie van proberen!
Tijdens de eerste manifestatie op 24 november worden er enkele clinics gegeven
door Jennette Jansen; winnaar van twee zilveren medailles Atletiek bij de
Paralympics in Barcelona en speler van het Nederlandse rolstoel basketbalteam in
Atlanta 1996.
Wethouder Bert Oudendijk van de gemeente Twenterand geeft het officiële startschot
tijdens de eerste manifestatie op dinsdag 24 november a.s. in de Stamper in
Vriezenveen. Kom, Ontdek en Doe mee! Aanvang 15.30 uur en een gratis goodie
voor alle deelnemers!
Kinderoefentherapie nu ook in Westerhaar
Heeft uw kind kinderoefentherapie nodig? Dat kan nu ook in Westerhaar.
Kinderoefentherapie Twenterand heeft een locatie op de Brede school locatie
Fontein/ Blokstoeke en is toegankelijk voor alle kinderen uit Westerhaar.
Een kinderoefentherapeut behandeld kinderen van 0-18 jaar met hulpvragen op het
gebied van de motoriek en prikkelverwerking. Een aantal redenen om een kind te
gaan onderzoeken zijn:
Voorkeurshoudingen en schedelafplattingen bij zuigelingen
Vertraagde motorische ontwikkeling
Moeite met het aanleren van de letters
Schrijfmotorische problemen
Moeite met meekomen met gymles / spelen met vriendjes
Angst voor bewegen
Altijd in de weer zijn/ druk met bewegen
Moeite met concentreren
Denkt u of de leerkracht van uw kind dat kinderoefentherapie zinvol kan zijn? U kunt
zonder verwijzing van de huisarts een afspraak voor een screening maken. In de
eerste afspraak vraagt de therapeut de hulpvraag uit en probeert een duidelijk beeld
van het probleem te krijgen. Daarna wordt er besloten om te gaan onderzoeken om
zo de reden van het probleem helder te krijgen. Hiervan wordt een verslag gemaakt
met daarin het behandeldoel en het behandelplan. Dit wordt altijd met u als ouders/
verzorgers besproken. Kinderoefentherapie Twenterand heeft ook zitting in het
Kinderteam Twenterand, mocht het nodig zijn dan kan uw kind, natuurlijk met uw
toestemming, worden voorgedragen in het Kinderteam en kan extra of vervangende
professionele hulp ingezet worden.
De behandelingen vallen onder de basisverzekering en worden volledig vergoed
door de zorgverzekering.
Meer informatie of een afspraak maken:
kinderoefentherapietwenterand@hotmail.com
of bel Tamara van het Bolscher, Kinderoefentherapeut 06-287 65 655
Kinderoefentherapie Twenterand – Vriezenveen- Westerhaar
Weihnachtsoratorium
Op 11 december a.s. voert het concertkoor Sursum Corda Almelo 3 cantaten van het
Weihnachtsoratorium van J.S. Bach uit in de Grote Kerk te Almelo.
Dit jaar wil het koor, voor de uitvoering, jongeren vanaf acht jaar en ouder een
educatief programma aanbieden.
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Samen met het orkest Florilegium Musicum, solisten en het koor zal de dirigent Eric
Kotterink uitleg geven over een orkest, de instrumenten en meer specifiek over het
Weihnachtsoratorium van Bach met natuurlijk mooie muzikale voorbeelden. Het
programma voor de jongeren begint om 18:00 en duurt ongeveer 1 uur.
Het koor biedt dit programma aan, omdat ze het belangrijk vinden dat ook jongeren
kennis maken met klassieke muziek.
Kinderen zijn welkom vanaf 18:00 uur onder begeleiding van ouders. Het koor nodigt
de jongeren ook uit om naar de uitvoering te komen die om 20.00 uur begint. Zij
mogen dan tegen een gereduceerd tarief van € 5 per kaartje de hele uitvoering mee
maken.
Educatief programma Weihnachtsoratorium van J.S. Bach
Vrijdag 11 december van 18.00 tot 19.00 uur
Locatie: Grote Kerk Almelo
Toegang gratis.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.sursumcorda-almelo.nl.
Schoenmaatjes
Ieder jaar doet onze school mee aan de actie Schoenmaatjes van
Edukans. Ook dit jaar doen we mee. Vandaag ontvangen alle
kinderen een flyer en als bijlage bij deze Nieuwsdruppel ontvangt u
een informatiebrief.
De kinderen mogen de schoenendozen uiterlijk dinsdag 8 december
inleveren op school.
Agenda
Maandag 23 november 2015
Dinsdag 24 november 2015

10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Doe-dag Noordik Vroomshoop groep 8
(juf Schipper voor groep 7)
Twenteranddictee
Woensdag 25 november 2015 Sportinstuif groep 3 t/m 8 Klaampe 13.30-15.30 uur
Kinderen mogen hun schoen zetten
Donderdag 26 november 2015 Dansproject groep 1 en 2
Vrijdag 4 december 2015
Sinterklaasfeest
Dinsdag 8 december 2015
Inleveren schoenendoos voor actie Schoenmaatjes
Woensdag 9 december 2015
OR-vergadering
Vrijdag 11 december 2015
Volgende Nieuwsdruppel verschijnt
Donderdag 17 december 2015 Leerlingen zijn ’s middags vrij
19.00 uur Kerstfeest
Vrijdag 18 december 2015
Leerlingen zijn ’s middags vrijdag
21 december t/m 1 januari 2016 Kerstvakantie

Met vriendelijke groet,
Team CBS De Fontein-locatie Hoofdweg
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