Datum: 18 maart 2016
Nummer: 17e jaargang, nummer 10
Beste ouders/verzorgers,
Welke gevoelens roept het Paasfeest bij u op? De Heer is waarlijk opgestaan,
Halleluja? Met Pasen is het nieuwe leven van en met Jezus Christus begonnen.
Jezus is opgestaan, Hij heeft de dood overwonnen. Pasen vraagt van ons om geloof
dat tegelijkertijd ook hoop en verwachting is. Eigenlijk kan het op vele momenten in
ons leven Pasen zijn, het moment van onze persoonlijke opstanding. Opstaan om
het leven te leven dat de Heer voor ons voor ogen heeft! Neem deze kans met open
handen aan en geef de boodschap van Pasen door!
Esther van der Schee en Marianne Nordt
Uit de Bijbel
Week 12: 21 t/m 25 maart 2016
Ben je er?
Mattheüs 27:11-26, 27:33-66 en 28:1-10
Jezus wordt bij Pilatus gebracht en uiteindelijk gedood. Op de
derde dag gaan de vrouwen naar het graf. Is Jezus er? Het is
Pasen: Jezus leeft!
Week 13: 29 maart t/m 1 april 2016 Hij is het echt
Johannes 21:1-23
Vóór Pasen hoorden we over Petrus, de vriend van Jezus. Hij was erbij toen Jezus
gevangen werd genomen. Daarna werd het heel donker, maar op de derde dag
zagen Petrus en de anderen het lege graf. En nu? Gaat het verhaal nu nog verder?
Deze week horen we hoe Petrus Jezus na Pasen terugziet. Hij is het echt!
Week 14: 4 t/m 8 april 2016
Wie staat op?
Handelingen 3:1-26
Het verhaal van Petrus en Jezus ging na Pasen nog verder. Deze week horen we
een verhaal over Petrus en Johannes die naar de tempel gaan. Ze komen een man
tegen die niet kan lopen. Petrus denkt aan wat er gebeurde als Jezus iemand die
tegenkwam die ziek was. Zou het kunnen dat dat nog altijd verder gaat?
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 € 19,85 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 € 26,77 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 € 20,10 ingezameld. We danken u hartelijk voor deze
bijdrage!

Nieuwsdruppel CBS De Fontein-locatie Hoofdweg

Pagina 1

Welkom!
In april mogen we 2 nieuwe leerlingen welkom heten bij ons op school, Tess Post en
Lynn Heitbrink. We wensen jullie veel leerplezier op de Fontein!
Biddagcollecte
Tijdens de biddagdienst in de kerk is er een collecte
gehouden voor Clini Clowns en deze heeft het mooie bedrag
van €150,- opgebracht.
PBS
De volgende lessen worden in de komende periode gegeven:
Les 13
11 maart
Computerruimte (middenen bovenbouw)

Veiligheid

Ik mag hier alleen maar
computeren.

Veiligheid

Ik mag internet alleen
gebruiken onder toezicht.na
toestemming.
Ik mag alleen printen na
toestemming van de meester
of juf.
Ik ga direct terug naar de
klas als ik klaar ben.
Ik gebruik materiaal waar het
voor bedoeld is.
Ik praat -als het moetzachtjes met een ander.
Ik houd handen en voeten bij
me.

Respect

Respect
Respect
Plezier
Les 14
8 april
Gangen/hal

Veiligheid

Respect
Respect
Respect

Ik zorg voor de spullen van
mezelf en een ander.
Ik geef een ander de ruimte
en wacht op mijn beurt.
Ik zorg voor een nette en
opgeruimde gang/hal.

Akkefietjesregistratie
De akkefietjesregistratie na de voorjaarsvakantie zit er weer op. Aan het PBS-team
nu de taak om de briefjes te gaan verwerken. In de volgende Nieuwsdruppel laten we
u weten wat de uitkomst is.
OR-vergadering
Gisteren heeft de OR vergaderd. De komende activiteiten zijn doorgesproken.
Als eerste staat nu de Paaslunch op de agenda.
We willen graag alle klassenmoeders vragen om te komen met de Paaslunch. Mocht
u nog niet benaderd zijn door de leerkrachten, wilt u dan zelf even aangeven of u wel
of niet kunt komen helpen.
We merken dat het schooljaar nu snel gaat. Zo is de OR al weer aan het nadenken
over het pleinfeest in juni.
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MR-vergadering
De MR-vergadering staat eigenlijk voor volgende week op de agenda. Maar in
overleg met de betrokkenen is besloten om al een week eerder te vergaderen. De
reguliere MR-zaken zijn allereerst besproken; de managementrapportage, het
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de interne schoolanalyse n.a.v. de resultaten
op de Cito-toetsen in januari/februari.
Daarna is het rapport dat de werkgroep schooltijden heeft opgesteld besproken. De
uitkomsten van de enquête staan daarin vermeld. De oudergeleding van de MR heeft
instemmingsrecht m.b.t. het wijzigen van de schooltijden. De MR wil graag alle zaken
goed overwegen om tot een juiste beslissing te kunnen komen. Daarom is er
afgelopen woensdag nog geen besluit genomen. De oudergeleding van de MR komt
volgende week bij elkaar en zal dan een beslissing nemen. Daarna hoort u van ons
welke keuze gemaakt is.
Paaslunch
Donderdag 24 maart vieren we op school samen het Paasfeest.
In alle groepen wordt het Paasverhaal verteld en worden er
liederen gezongen. Tussen de middag is er voor alle leerlingen
een heerlijke paaslunch, groep 3 t/m 8 zijn om 14.00 uur vrij. De
leerlingen van groep 1 en 2 zijn gewoon om 12.00 uur vrij.
Culturele voorstelling in Het Punt Vroomshoop
Wij kregen maandag 14 februari 2016 een theatervoorstelling van een meneer die
Andy heet. Hij vertelde over hoe hiphop is ontstaan. Hiphop is ontstaan in de getto’s.
Ze hebben het bedacht om zichzelf te vermaken. Later werd het steeds meer
bekend. En tegenwoordig is het heel populair onder de jongeren.
Andy liet ook zien hoe ze in de getto’s legertje spelen. Hij maakt toen allemaal gekke
geluiden met zijn microfoon.
En om kwart over 12 waren we weer op school.
Marit Mensink groep 8
Nieuwe verkeersouder gezocht!
Josien Ekkel zal haar taken als verkeersouder neerleggen en daarom zijn we op
zoek naar een nieuwe verkeersouder. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u
zich melden bij juf Staarman.
Techniekmorgen – hulp gezocht!
Woensdag 30 maart gaan we tijdens de techniekmorgen van 09.0010.30 uur aan de slag met techniek. Hiervoor zijn we op zoek naar
ouders die ons hierbij willen helpen. Mocht u belangstelling hebben,
dan kunt u zich melden bij de leerkracht van uw kind.
Tevredenheidspeilingen – HERINNERING!
Deze week heeft u via de mail een verzoek ontvangen om de
oudertevredenheidspeiling in te vullen. Eerder heeft u hiervoor al inloggegevens via
de mail ontvangen. We zouden het erg op prijs stellen als u deze peiling in vult, zodat
we ons onderwijs zo optimaal mogelijk kunnen vormgeven.
Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 en teamleden zullen in deze periode een
tevredenheidspeiling invullen, de leerlingen zullen dit op school doen.
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Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan horen we dat graag!
Palmpasenoptocht
Vanmorgen hebben de kinderen van groep 1 en 2 meegelopen met de
Palmpasenoptocht. De foto’s hiervan zullen op de site gezet worden.
Schoolfotograaf
Op maandag 4 april komt de schoolfotograaf weer groeps-,
individuele – en gezinsfoto’s nemen. Om 8.30 uur worden in het
speellokaal eerst de gezinsportretten gemaakt met broertjes
en/of zusjes die nog niet naar school gaan. De ervaring leert ons
dat dit altijd best wat tijd in beslag neemt; houd u hier dus
rekening mee. Het gezinsportret is echt alleen bedoeld voor
gezinnen met kinderen die op onze school zitten en dus niet
bedoeld voor neefjes/nichtjes etc.
Tip: fleurige en kleurrijke kleding doet het altijd goed op de foto! De foto’s kunnen
later digitaal besteld worden via de schoolfotograaf.
Agenda
Dinsdag 22 maart 2016
Donderdag 24 maart 2016
Vrijdag 25 maart 2016
Maandag 28 maart 2016
Woensdag 30 maart 2016
Maandag 4 april 2016
Donderdag 7 april 2016
Vrijdag 8 april 2016
Maandag 11 april 2016
Dinsdag 12 april 2016
Woensdag 13 april 2016
Donderdag 14 april 2016
Dinsdag 19 april 2016
Woensdag 20 april 2016

Donderdag 21 april 2016
Vrijdag 22 april 2016
25 april t/m 6 mei 2016

Les mediawijsheid in groep 7/8
Paaslunch, groep 3 t/m 8 om 14.00 uur vrij
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij
Techniekmorgen (09.00-10.30 uur)
Schoolfotograaf
Schriftelijk verkeersexamen groep 7
Info-avond Centrale Eindtoets groep 8 (19.30 uur)
Nieuwsdruppel verschijnt
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8
Groep 3 en 4 ’s morgens culturele voorstelling “Met
Mozart op reis” in Vriezenveen
Centrale Eindtoets groep 8
Laatste keer gym in de Klaampe voor groep 3/4/5
Centrale Eindtoets groep 8
Praktisch verkeersexamen groep 7
20.00 uur OR-vergadering
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Met vriendelijke groet,
Team CBS De Fontein-locatie Hoofdweg
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Week van de Lentekriebels! Tips | Loes.nl
www.loes.nl
De lente is de tijd van nieuw leven en kriebels in je buik. Een mooi moment om met kinderen te praten
over verliefdheid geboorte relaties en seksualiteit. In de week van 14 tot 18 maart 2016 is het de week
van de Lentekriebels.
Family Factory heeft een Inspiratieboekje ontwikkeld waarin je veel informatie vind en voorbeelden
over de seksuele opvoeding. Ook lees je tips van andere ouders over hoe zij seksualiteit bespreekbaar
maken in het gezin. Ze vertelden bijvoorbeeld... het is best spannend!
Wilt u wat meer informatie? kijk hier http://us10.campaignarchive2.com/?u=4db5b36b382596ec275ef62b2&id=9793bd10f1&e=cc41a13738 .
Voor alle gezinnen op school is het inspiratieboekje ‘Best Spannend’ besteld, u zult dit binnenkort
ontvangen.
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Vrijdag 15 April
“kinder”Bingo
bij Voorwaarts
Iedereen is welkom!
Jong & Oud

Mooie prijzen
Kaartverkoop vanaf 18.30uur
Bingo start om 19.00uur
1 Bingokaart €3,2 Bingokaarten €5,-

De opbrengst van deze avond is bedoeld voor
activiteiten te organiseren voor de
“jonge” jeugd (D,E,F pupillen)

Dus neem je ouders, opa, oma, vriendjes mee
Dan maken we er samen een succes van
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