Datum: 5 februari 2016
Nummer: 17e jaargang, nummer 8
Beste ouders/verzorgers,
God is een God van liefde. Heel de Bijbel is daar vol van. Niets liever wil Hij dan dat
zijn liefde gestalte krijgt in het leven van de mensen. Daarom belooft Hij ook dat Hij
liefdevolle gehoorzaamheid zal belonen met bewijzen van zijn liefde tot in het
duizendste geslacht. Want liefde vermenigvuldigt zich. Liefde weet niet van
ophouden. Helemaal Gods liefde niet! Weet dit zeker: God houdt van jou met
eindeloze liefde. Vind in die liefde de bron om zelf ook liefdevol te leven.
Uit de Bijbel
Week 6
Super!
1 Koningen 6+7; Spreuken 1:1-7.20-23; Hooglied 1:1+8:6-7
Koning Salomo liet een prachtige tempel bouwen en een schitterend paleis. Ook
schreef hij veel wijze spreuken en mooie liefdesliederen.
Week 7
Wat gebeurt er nu?
Mattheüs 14:13-21; 22-33. 16:13-20
Petrus is een leerling en vriend van Jezus. Hij maakt bijzondere dingen mee. Vijf
broden en twee vissen zijn genoeg voor een grote groep mensen, er is overvloed
voor iedereen. Het is een wonder. Na deze gebeurtenis komen Petrus en de andere
leerlingen in een storm op het meer terecht. Jezus komt over het water naar hen toe.
Als Petrus ziet dat het Jezus is, durft hij zelf ook uit de boot te stappen. Jezus redt
hem als hij bang is.
Week 8
Volg jij hem nog?
Mattheüs 16:21-28, 17:1-13; 24-27
Jezus vertelt zijn leerlingen wat er met Pasen zal gaan gebeuren. Petrus begrijpt er
niks van. Hij wil zijn meester beschermen, maar hij moet denken aan wat God wil. Op
een hoge berg verschijnen Mozes en Elia en er klinkt een stem uit de hemel. Later
krijgt Petrus de opdracht om een vis te vangen die een munt in zijn bek zal hebben.
Het is bijna niet te volgen!
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 € 24,18 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 € 30,60 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 € 29,60 ingezameld. We
danken u hartelijk voor deze bijdrage!
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PBS
Hieronder ziet u welke gedragsverwachtingen en waarden centraal staan in de
komende weken:

Les 11
12 februari
Ingangen/uitgangen

Waarden
Veiligheid

Veiligheid

Respect

Respect
Les 12
26 februari
Ingangen/uitgangen

Veiligheid

Respect

Plezier

Gedragsverwachting
Ik ga na de pauze naar
binnen als er een juf of
meester bij de deur staat.
Ik ga voor schooltijd,
wanneer de bel gaat, rustig
naar binnen.
Ik houd de deur open voor
degene die achter mij aan
komt.
Ik groet een ander als de
school begint en uit gaat.
Wij lopen om de beurt naar
binnen.
Ik veeg mijn schoenzolen op
de mat bij de deur als ik
binnenkom.
Ik mag hier rustig met een
ander praten.

PBS-team
Op 25 januari heeft het PBS-team vergaderd. Deze vergadering stond in het teken
van het landelijk onderzoek naar de effecten van PBS. Onze school doet mee aan dit
onderzoek en 1 van de onderdelen is het invullen van een vragenlijst door het PBSteam.
Onderzoek PBS
Op woensdag 27 januari is een onafhankelijke PBS-coach bij ons op school geweest
om te onderzoeken in welke mate we de groene interventie van PBS op school in
orde hebben. De PBS-coach heeft een interview gehouden met juf van der Schee, ze
heeft in de school gekeken en met leerlingen, leerkrachten en ouders gesproken.
Haar bevindingen en adviezen ontvangen we binnenkort.
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Akkefietjesregistratie
In de twee weken na de kerstvakantie hebben we opnieuw alle akkefietjes in de
algemene ruimtes van de school geregistreerd. Ook in de klassen hebben we de
akkefietjes genoteerd, maar dan wel op 2 vaste momenten per dag.
De analyse van de algemene ruimtes laat zien dat m.n. op het grote plein kinderen
soms erg fysiek aan het spelen zijn. We hebben periodes gehad dat dit beter ging.
Daarom hebben we in alle klassen een extra les gegeven over de
gedragsverwachting “Ik houd m’n handen en voeten bij me”.
De analyse van de akkefietjes in de klas laat geen specifieke onderdelen zien waar
we ons zorgen over moeten maken.
Na de voorjaarsvakantie gaan we weer twee weken registreren.
Spel van de maand februari
Ook deze maand bieden we de kinderen weer 2 nieuwe
spelletjes aan die op het plein gespeeld kunnen worden. Voor
groep 3/4/5 is dat het spel “Peper en zout” en voor groep 6/7/8
is dat “Hanengevecht”.

Personeel
Na de voorjaarsvakantie zal meester Brunt ook op de maandag in groep 4 komen te
werken. Dat betekent dat de groepen 3 en 4 vanaf 7 maart de gehele week apart
zitten.
Schoonmaakavond
Op donderdag 25 februari staat er weer een schoonmaakavond
gepland. Als het goed is hebben de klassenmoeders een planning
gemaakt welke ouders deze avond aan de beurt zijn. We hopen
dat er veel ouders komen zodat de school een extra
schoonmaakbeurt krijgt.
Ouderpanel
Op 21 januari is het ouderpanel bij elkaar gekomen. Met in totaal 5 moeders en juf
van der Schee is er over meerdere schoolzaken gesproken. Zo is er uitgelegd
waarom we ons aan het oriënteren zijn op een nieuwe taalmethode. Ook hebben we
gesproken over het gebruik van de Bibliotheek Op School. We merken dat de
kinderen enthousiast aan het lezen zijn!
Een agendapunt was ook de voortgang van PBS. We hebben gesproken over het
speelgedrag van kinderen op het plein. Soms wordt er ruw gespeeld. Als team
moeten we daar goed op letten.
Natuurlijk is er ook gesproken over de schooltijden. De ouders in het ouderpanel
vinden het fijn dat ze via de Nieuwsdruppel goed op de hoogte worden gehouden
van de voortgang van dit traject. We hebben gekeken naar de voor- en nadelen van
een continurooster. Voordelen zijn: meer rust, maar 1 keer naar school fietsen (door
het verkeer hoeven), structuur. Nadelen zijn: m.n. voor de kleuters wordt de
maandag en dinsdag een lange dag, winst met continurooster maar een half uur,
hogere kosten BSO.
Tot slot is er nog aandacht besteed aan de communicatie van school richting ouders.
De ouders zijn van mening dat er voldoende gecommuniceerd wordt via mail,
Nieuwsdruppels, brieven etc.
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Aan het eind van de vergadering was er de gelegenheid om vragen van de moeders
te beantwoorden.
Op donderdag 17 maart staat er nog een vergadering met het ouderpanel gepland.
OR
Op 20 januari heeft de OR vergaderd. Op de agenda stonden evaluatie van het
Sinterklaasfeest, kerstfeest en het oliebollen bakken. De OR kijkt terug op geslaagde
activiteiten.
Bert Olsman is dit schooljaar nog de voorzitter van de OR, maar hij heeft
aangegeven het voorzitterschap over te willen dragen. Binnen de OR is Yvonne
Meijerink bereid gevonden om m.i.v. augustus 2016 de voorzittershamer over te
nemen van Bert. Bert blijft nog wel lid van de OR en kan zo prima Yvonne
ondersteunen bij haar eerste jaar als voorzitter.
MR
Op 27 januari heeft de MR vergaderd. Vanuit de oudergeleding was alleen Johan de
Boer aanwezig. De personeelsgeleding was compleet. We hebben de
tussenevaluatie van het jaarplan 2015-2016 doorgenomen, de
managementrapportage besproken en enkele ingekomen vragen beantwoord.
Schooltijden
95% van de enquête is ingeleverd, dat is heel mooi! De werkgroep gaat a.s.
maandagavond de uitkomsten bespreken en zal met een voorstel komen naar het
team. Op 18 februari zullen we tijdens de studiedag met elkaar praten over het
voorstel. Daarna zal de MR zich hierover buigen.
Taalmethode
In de personeelskamer liggen de kasten en vensterbanken vol met de 3
zichtzendingen van nieuwe taalmethoden. Juf Westerik heeft een planning gemaakt
hoe en wanneer we de zichtzendingen gaan beoordelen. Het streven is om voor de
meivakantie een beslissing te nemen met welke methode we volgend schooljaar
gaan werken.
Telefoon
Het blijkt dat onze schooltelefoon niet altijd goed werkt. Soms wordt er naar school
gebeld en nemen wij de telefoon op, maar hoort degene die ons belt niets. We
hebben al contact opgenomen met onze provider, en we hopen dat de problemen
snel verholpen worden.
Bibliotheek Op School (BOS)
Op 19 januari heeft juf van der Schee samen met de leescoördinatoren
van school, juf Meijerink en juf Veneberg, overleg gehad met Dirry van
de Grampel en Sipy Bos van de bibliotheek in Westerhaar. Omdat we
een BOS-school zijn, wordt regelmatig gekeken naar de uitleencijfers
van onze BOS. Op die manier kunnen we zien hoeveel boeken er
geleend en gelezen worden op school.
In de maanden oktober t/m december zijn er in totaal 1185 boeken uitgeleend in
onze BOS. Een mooi aantal!
Ook hebben we inzicht in hoeveel kinderen van onze school boeken lenen in de
bibliotheek van Westerhaar.
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Onderstaand schema laat zien hoeveel kinderen van onze school in de bibliotheek
boeken geleend hebben en hoeveel boeken dat in totaal zijn:

Aantal
kinderen
Aantal boeken

September
18

Oktober
22

November
31

December
25

107

134

148

179

Op verzoek van de kinderen hebben we meer stripboeken in de collectie
opgenomen. Het is fijn dat we in overleg met de bibliotheek de collectie kunnen
aanpassen/aanvullen n.a.v. vragen van de kinderen en de leerkrachten.
We hopen dat nog veel meer kinderen naar de bibliotheek gaan om boeken te lenen!
Lezen is immers verschrikkelijk leuk en ook nog leerzaam!
Damkampioenschap Twenterand
Twee teams hebben op 27 januari meegedaan met het Schooldamkampioenschap
Twenterand. Het team dat bestond uit Ricardo, Dave, Bart, Dave en Maxim heeft een
prachtige tweede plaats behaald. Goed gedaan jongens!
Het andere team bestond uit Aaron, Tim, Aron, Sjoerd en Thomas. Dit team wist een
zesde plaats in de wacht te slepen. Beide teams zijn door naar de halve finale van
het schooldamkampioenschap Overijssel. Veel succes allemaal!

\
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Gedichtenwedstrijd Twenterand
Op donderdag 28 januari hebben Rosanne Poelman en Stein ten Napel namens
onze school meegedaan met de Gedichtenwedstrijd Twenterand. Rosanne en Stein
mochten hun gedicht voorlezen en dat deden ze heel goed. Een plaatsje op het
podium ging aan hen voorbij, maar gedichten schrijven kunnen ze zeker!

Voorleeskampioenschap Twenterand
Al een poosje geleden was Zhen Knol uit groep 8 uitgeroepen tot voorleeskampioen
van onze school. Op dinsdag 2 februari mocht Zhen onze school vertegenwoordigen
tijdens het voorleeskampioenschap Twenterand. Dat heeft Zhen heel goed gedaan,
want hij is een van de voorleeskampioenen van Twenterand geworden.
Zhen, van harte gefeliciteerd en succes op 25 februari!
Op de site www.bibliotheektwenterand.nl staan nog meer foto’s van de
gedichtenwedstrijd en het voorleeskampioenschap.

Ik ben Zhen en ik ben voorlees kampioen van Twenterand geworden.
De voorleeswedstrijd was in Den Ham en ik moest tegen 6 deelnemers lezen.
Ik heb gelezen uit het boek Koen kampioen eerste interland.
Er waren heel veel goede lezers bij de wedstrijd.
Ik was erg zenuwachtig en het ging toch goed.
De jury vond dat ik het boek goed introduceerde bij het publiek!
Nu ga ik door naar de halve finale in Ommen op donderdag 25 februari.Ik
hoop dat ik dan ook goed presteer!
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Hekken
Tot vorige week deden de brigadiers van groep 8 om 8.25 uur en 12.55 uur de
hekken aan de voorkant en de achterkant van de school dicht. We hebben erover
gesproken dat dit eigenlijk niet werkt. Vaak wachten de brigadiers tot alle ouders van
het plein zijn, waardoor ze later in de klas komen. We hebben afgesproken dat de
brigadiers na het brigadieren gewoon direct naar binnen gaan. We willen aan de
ouders vragen om ervoor te zorgen dat na aanvang van de schooltijd de hekken
dicht gedaan worden bij het verlaten van het plein.
Uiteraard letten de leerkrachten bij het buitenspelen van de kinderen erop dat de
hekken daadwerkelijk dicht zijn.
Agenda
Woensdag 10 februari 2016
Woensdag 17 februari 2016
Donderdag 18 februari 2016
Woensdag 24 februari 2016
Donderdag 25 februari 2016
Vrijdag 26 februari 2016
29 februari t/m 4 maart 2016

Schooldamkampioenschap ½ finale Overijssel
20.00 uur OR-vergadering
Studiedag PBS
Kinderen zijn vrij!
13.30-15.30 uur Sportinstuif groep 3 t/m 8 in de
Klaampe
Schoonmaakavond
½ finale voorleeskampioenschap in Ommen
Volgende Nieuwsdruppel verschijnt
Voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet,
Team CBS De Fontein-locatie Hoofdweg
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