Datum: 21 augustus 2015
Nummer: 17e jaargang, nummer 1
Beste ouders/verzorgers,
Weer vroeg opstaan en naar school gaan, dat is in het begin vaak weer even
wennen, zowel voor de kinderen, de ouders als voor de leerkrachten. We zijn blij de
kinderen en u weer te mogen begroeten en ontmoeten. In zo’n eerste week kun je
soms het gevoel hebben overspoeld te worden door allerlei informatie en
berichtgevingen. Daarom onderstaand gedicht:
Stil
God,
Als het nu dan toch stil is
laat het dan, alstublieft, nog even stil blijven.
Niet om de vakantie nog even vast te houden
hoe fijn dat ook kan zijn.
Maar om niet overspoeld te worden
door al die woorden die komen gaan.
En om ons open te stellen
om te kunnen horen
wat niet in woorden is uit te drukken
maar waar het vaak juist wel om gaat.
Esther van der Schee en Marianne Nordt
Uit de Bijbel
Week 35 “Wat geloof jij?”
Matteüs 10:2-7, 11:2-6, 11:25
Deze week staan we stil bij wat we geloven. Uit de Bijbel lezen we over de leerlingen
van Jezus die op weg gaan om overal te gaan vertellen. Wat gaan zij precies
vertellen? We horen ook over Johannes de Doper, die de vraagt stelt wie Jezus nu
precies is.
Week 36 “Mag dat?”
Genesis 2,3,4
Adam en Eva mogen in het paradijs van alle bomen eten, behalve van die ene boom.
Juist de vruchten van die boom zien er erg lekker uit... In het verhaal van Kaïn en
Abel doet Kaïn iets wat niet mag. Hoe moet het dan verder?
Week 37 “Een nieuw begin”
Genesis 6,7,8
Het gaat niet goed op de aarde, de mensen maken ruzie met elkaar. God wil
opnieuw beginnen. Hij laat Noach een boot bouwen. Samen met de dieren gaan
Noach en zijn familie aan boord van de ark: met hen maakt God een nieuw begin.
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Welkom
We heten de volgende kinderen welkom in groep 1: Floris Altena,
Sanne Eshuis, Damien en Logan Sein, Ruben Verweg, Mika Ensing,
Lars Hartman en Arjan Bijker. Fijn dat jullie op school zijn. We hopen
dat jullie een hele leuke en leerzame tijd hebben bij ons!
Personeel
Op dit moment zijn we als team weer compleet en daar zijn we blij om! We hebben
meester Brunt en juf Rozenkamp welkom geheten en we hopen dat ze zich snel thuis
voelen op onze school.
Omdat juf Veneberg met het laatste stukje van haar re-integratie bezig is, is juf
Bloemhof op maandagmiddag, dinsdagmiddag en woensdagmorgen nog extra op
school aanwezig, m.n. in gr. 1.
Juf van der Schee is ook weer aanwezig op de maandag, woensdag en
vrijdagmorgen.
PBS
In dit schooljaar geven we ook weer elke 2 weken een PBS-les waarin we concrete
gedragsverwachtingen aanleren. De afgelopen week en komende week leren we de
gedragsverwachtingen aan die horen bij het werken in de klas. Voor alle groepen zijn
deze gedragsverwachtingen hetzelfde, om zoveel mogelijk eenduidig te werken.
Op 4 september wordt de PBS-les gegeven m.b.t. alle gedragsverwachtingen
rondom het fietsenhok. Hieronder ziet u de afspraken:
Les 2
4 september
Fietsenhok

Plezier

Veiligheid

Veiligheid

Respect

Respect

Ik ben niet eerder dan
8.15 uur en 12.45 uur op
school/plein.
Ik loop met de
fiets/step/scooter aan mijn
hand op het plein. Ik fiets
alleen op de weg.
Ik zet mijn
fiets/step/scooter in het
fietsenrek.
Ik pas andermans
fiets/step/scooter alléén
met toestemming van de
ander.
Ik maak ruimte voor een
ander en wacht op mijn
beurt.

In september bieden we weer een nieuw spel van de maand aan. Dit
is een spel dat de kinderen op het schoolplein kunnen spelen.
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Jaarkalender 2015-2016
U heeft inmiddels de jaarkalender voor dit schooljaar ontvangen. Deze is in een
nieuw jasje gestoken. We hopen dat de kalender een mooi en zichtbaar plekje in huis
mag krijgen! In principe worden gemaakte afspraken niet meer gewijzigd, tenzij het
echt niet anders kan. In de Nieuwsbrief wordt u hier dan op gewezen.
Wilt u de volgende data wijzigen en toevoegen aan de kalender:
- de korfbalochtend bij SDO is op vrijdagmorgen 4 september (en niet op 5
september).
- 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.
BOS (Bibliotheek Op School)
In het lokaal waar vorig jaar groep 6 zat, komt de Bibliotheek Op School. Inmiddels
zijn alle boeken van school uitgezocht en de bruikbare boeken zijn ingescand in het
nieuwe systeem. Maar ook van de bibliotheek hebben we heel veel nieuwe boeken
gekregen die in onze collectie komen. In totaal hebben we straks ruim 900 boeken
tot onze beschikking! Er zullen nieuwe kasten in het lokaal geplaatst worden, waar
de boeken een mooi plekje kunnen krijgen.
Hoe werkt de Bibliotheek op School?
- Alle leerlingen van onze school worden automatisch lid van de
Bibliotheek Twenterand.
- Leerlingen die al lid waren, kunnen op school boeken lenen met een
scanpasje met dezelfde streepjescode als hun eigen bibliotheekpas.
- Leerlingen die geen lid zijn krijgen nu ook een eigen pas waarmee ze
boeken kunnen lenen in de bibliotheek. Deze pas krijgen ze binnenkort
mee naar huis.
- Op school lenen de leerlingen ook boeken m.b.v. een scanpasje met dezelfde
streepjescode als de eigen bibliotheekpas.
- Mocht uw kind al lid zijn en toch een nieuwe pas mee krijgen, wilt u dan de eigen
‘oude’ pas inleveren op school? Met het nieuwe pasje kan namelijk zowel op school
(met een scanpasje) als in de bibliotheek geleend worden. Dit op verzoek van de
bibliotheek.
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.
Informatieavonden
Op 24 en 25 augustus bent u van harte welkom op school tijdens de
informatieavond. In de groepen krijg u alle belangrijke informatie voor komend
schooljaar te horen. Tijdens de informatieavond zult u gevraagd worden om uw
gegevens (adres, telefoonnummer en mailadres) te controleren. Wanneer we evt.
wijzigingen doorgevoerd hebben zullen alle leerlingen in de loop van die week een
groepslijst mee naar huis krijgen.
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Oproep overblijfmoeder(s)
We zijn op zoek naar aanvulling van onze overblijfmoeders. De voorkeur gaat uit
naar een ouder die op dinsdag de overblijf kan verzorgen, maar in overleg zijn
wellicht ook andere dagen mogelijk.
Voor het overblijven wordt een kleine vergoeding gegeven. Heeft u interesse of wilt u
meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Josien Ekkel (06-29523923).
LEF-training
Faalangst is een vervelende angst die je leven gemakkelijk kan beïnvloeden.
Piekeren, zenuwen, negatieve gedachten en je niet op je gemak voelen zijn allemaal
nare gevolgen van deze angst.
Veel jongeren (en ouderen) herkennen dit. Je vindt het moeilijk om (jezelf) te
presenteren. Je hebt weinig zelfvertrouwen. Je vindt het lastig om met andere
mensen om te gaan. Je krijgt de zenuwen als je een toets moet maken. Je doet
onhandige dingen als anderen naar jou kijken.
Binnenkort start er een faalangsttraining voor kinderen van 10-14 jaar.
Wanneer jij wilt leren omgaan met de angst om te falen, is deze cursus geschikt voor
jou!
De faalangsttraining noemen we LEF training. We willen je leren om LEF te krijgen,
maar de letters betekenen ook iets: Leren Effectief omgaan met Faalangst. Hoe leer
je nu met je angst om te gaan? Hoe krijg je nu lef?
Bij de LEF training willen we de jou het volgende leren en laten
ervaren:
ik kan wat (competentie)
ik kan en mag het alleen (autonomie)
ik kan en mag het ook samen met anderen (relatie)
Plaats:
Bibliotheek Vriezenveen, Jonkerlaan 4,
Vriezenveen
Infoavond:
dinsdag 25 augustus 2015, 19.30-20.30 uur
(voor ouders en kinderen)
Trainingsdata:
2, 9, 16, 23, 30 sept. en 7, 14, 28 oktober 2015
Tijd:
15.30-17.00 uur
Kosten:
€ 225,- (incl. ouder-kind gesprekken)
Wil je meer informatie: kijk op www.stralend.net.
Start van de dag
Zodra de bel gegaan is om 8.25 uur komen de kinderen, als ze nog niet binnen zijn,
de school in. Om 8.30 uur starten we met de lessen. We hebben afgesproken dat we
in de groepen 3 t/m 8 starten met een kwartier lezen/zelfstandig werken.
De ouders van groep 1 en 2 zijn het hele jaar van harte welkom om hun kind in de
klas te brengen. Ook de ouders van groep 3 mogen tot de herfstvakantie hun kind in
de groep brengen. Voor de andere groepen geldt dat alle ouders in de school
welkom zijn, maar niet in de klas zelf. Tijdens de informatieavond zal dit ook nog
benoemd worden.
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Klassenmoeders/-vaders
Graag inventariseren we welke ouder zich beschikbaar wil stellen als klassenmoeder
of –vader. U kun zich t/m 28 augustus opgeven bij de leerkracht van uw kind(eren).
Daarna zal er door de leerkrachten geloot worden.
Stagiaires
We heten dit schooljaar 2 stagiaires onderwijsassistent welkom op school; Esther
Holland (maandag t/m woensdag in groep 3/4) en Dani van Laar (donderdag en
vrijdag in groep 6/7).
Opruimen zolder
Binnenkort komt er een container bij school te staan. Het is hoog
nodig dat we de zolder eens flink gaan opruimen.
Kledinginzamelingsactie
Van 7 t/m 14 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.
Agenda
Maandag 24 augustus 2015
Dinsdag 25 augustus 2015
Woensdag 2 september 2015
Vrijdag 4 september 2015
7 t/m 14 september 2015
Maandag 7 september 2015
Woensdag 9 september 2015
Vrijdag 11 september 2015

19.00 uur Informatieavond gr. 5 en 1
20.00 uur Informatieavond gr. 7/8
19.00 uur Informatieavond gr. 3 en 6/7
20.00 uur Informatieavond gr. 4 en 2
20.00 uur OR-vergadering
Korfbalochtend bij SDO groep 1 t/m 4
Kledinginzamelingsactie
Studiedag PBS – alle kinderen zijn vrij
Geplande ontruimingsoefening
Volgende Nieuwsdruppel verschijnt

Met vriendelijke groet,
Team CBS De Fontein-locatie Hoofdweg
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