Datum: 13 mei 2016
Nummer: 17e jaargang, nummer 12
Beste ouders/verzorgers,
Er valt veel te zien in de weken van Pasen naar Pinksteren. Om ons heen zien we de
wereld tot bloei komen. En in de Bijbelverhalen zien we hoe mensen opbloeien. Met
Pasen hebben we gevierd dat het graf niet het einde betekende: God maakt een
nieuw begin, zelfs door de dood heen. Dat het niet altijd makkelijk is om dat te zien,
blijkt wel uit het verhaal van de eerste zondag. Twee mensen zijn op weg naar
Emmaüs. Het duurt een tijd voordat hun ogen geopend worden, maar dan zien ze
het: Jezus leeft! Op weg naar Pinksteren krijgen we steeds meer te zien van het
leven dat God aan mensen geeft. Uiteindelijk krijgt iedereen het te horen: Als een
lopend vuur verspreidt het goede nieuws zich door de straten. Jezus is weggegaan
met Hemelvaart, maar blijft toch ook dichtbij: de Geest komt, die zal duidelijk maken
dat God zich laat vinden ook nu nog. Dat vieren we met Pinksteren en daarom is
Pinksteren het feest waar je blij van wordt!
Esther van der Schee een Marianne Nordt

Uit de Bijbel
Week 20
Mij niet gezien!

Ester 1

Koning Ahasveros geeft een groot feest. Maar als hij koningin Wasti vraagt om te
komen, weigert ze. De koning en zijn ministers zijn boos omdat de koningin niet
luistert. Ze mag geen koningin meer zijn.
Week 21
Een gevaarlijk geheim

Ester 2,3

Ester wordt de nieuwe koningin. Ze vertelt niet dat ze joods is. Haar oom Mordechai
verijdelt een aanslag op koning Ahasveros. Minister Haman wil dat iedereen voor
hem buigt. Als Mordechai dat niet doet, wordt Haman zo boos dat hij alle joden wil
laten doden.
Week 22
Doe iets!

Ester 4,5

Mordechai zegt dat Ester iets moet doen tegen het plan van Haman. Haman laat een
paal neerzetten, hij wil dat Mordechai daaraan vastgebonden wordt.
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Zending
De groepen 1 en 2 sparen voor het project van Edukans “Naar school in de
sloppenwijk in Ethiopië”. In de afgelopen 6 weken is er € 48,66 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 € 50,97 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 € 31,71 ingezameld. We danken u hartelijk voor
deze bijdrage!
PBS
De volgende lessen worden in de komende periode gegeven:
Les 15
13 mei
Seksuele voorlichting 1
Les 16
27 mei
Seksuele voorlichting 2

Waarden
Veiligheid en respect

Veiligheid en respect

Akkefietjesregistratie
Deze en volgende week registreren we al het ongewenste gedrag in en om de
school. Daarna zal het PBS-team een analyse maken en bespreken we met elkaar of
we acties moeten ondernemen.
Seksuele voorlichting
Vandaag zijn we gestart met het geven van lessen
seksuele voorlichting. We gebruiken daarvoor de methode
Kinderen en….liefde, relaties en seksualiteit. In deze lessen
gaat het niet om het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes,
de informatie over voortplanting van mens en dier, maar veel
meer over liefde, intimiteit, relaties, regels en gewoonten en
omgang met elkaar. In de huidige samenleving krijgen
kinderen via vele wegen een beeld van seksualiteit dat niet
altijd overeenkomt met de ontwikkelingsfase waarin zij zich
bevinden. Wij willen dit beeld in verband brengen met liefde,
een gezonde relationele ontwikkeling, met gevoelens, met
vriendschap en met waarden en normen. Wellicht vertelt uw kind thuis over de lessen
die gegeven worden; dat zou mooi zijn! Mocht u naar aanleiding hiervan vragen
hebben, dan bent u altijd welkom op school.
Nieuwe wasouder gezocht!
Marjolijn Veurink heeft zich aangemeld als wasmoeder. Zij zal de onderbouw voor
haar rekening nemen. Voor de bovenbouw zoeken we ook nog een nieuwe
wasmoeder, omdat Josien Ekkel aangegeven heeft te willen stoppen als wasmoeder.
Het gaat om het wassen van de luizenzakken en schooltenues die bijvoorbeeld voor
schoolvoetbal gebruikt. Er staat een vergoeding tegenover. Mocht u belangstelling
hebben, dan kunt u zich melden bij juf van der Schee.
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Nieuwe verkeersouder gezocht!
Josien Ekkel zal haar taken als verkeersouder neerleggen en daarom zijn we op
zoek naar een nieuwe verkeersouder. De verkeersouder vergadert enkele keren per
jaar. M.n. bij de fietscontrole van groep 3 t/m 8 en het verkeersexamen van groep 7
spelen de verkeersouders een belangrijke rol. Mocht u belangstelling hebben, dan
kunt u zich melden bij juf Staarman.
Spel van de maand
In de maand mei bieden we “Touwtje springen” aan. De kinderen
mogen dan hun eigen springtouw meenemen, maar ook op school
zijn springtouwen aanwezig.

Verkeersexamen
Voor de meivakantie hebben de kinderen van groep 7 hun theoretisch
verkeersexamen gemaakt. Gelukkig zijn alle kinderen geslaagd. Daarna mochten de
kinderen hun vaardigheden in de praktijk laten zien tijdens het fietsexamen. Ook dit
ging goed en alle kinderen hebben hun verkeersdiploma ontvangen. Toch fijn om te
weten dat de kinderen zich in het verkeer kunnen handhaven!
Tevredenheidspeilingen
De uitslagen van de tevredenheidspeilingen hebben we in een teamvergadering
bekeken. We hebben met elkaar besproken op welke punten we trots zijn, maar ook
bekeken wat nog aandachtspunten zijn. Daar gaan we tijdens de
evaluatievergadering verder over praten.
Ook met alle directeuren van SCOT hebben we de uitslagen besproken.
Op de MR-vergadering van 1 juni zullen we de uitslagen ook nog bespreken, daarna
zal de uitslag van de oudertevredenheidspeiling op de website van school gezet
worden.
Leerlingpanel
We werken al enkele jaren met een ouderpanel op school. Dat bevalt ons heel goed.
We hebben besloten om ook met een leerlingpanel te gaan werken. De werkwijze is
eigenlijk gelijk aan die van het ouderpanel. Juf van der Schee gaat met kinderen uit
groep 5 t/m 8 in gesprek over hoe ze het vinden op school, welke dingen goed gaan,
wat nog verbeterd kan worden.
De volgende kinderen nemen plaats in het leerlingpanel:
Lente en Ruben (groep 5), Aron en Diede (groep 6),
Nathalie en Thomas (groep 7), Daan en Marit (groep 8).
In de volgende Nieuwsdruppel zal een verslag komen te
staan.
Schoolfruit
Het project Schoolfruit is afgelopen. We willen het eten van fruit blijven stimuleren.
Wilt u uw kind in ieder geval op dinsdag en donderdag fruit meegeven als
tussendoortje? Hier is een link naar de laatste nieuwsbrief over Schoolfruit:
http://schoolfruit.nu/wp-content/uploads/2016/04/offline-nieuwsbrief-4.pdf
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Koningsspelen
We willen iedereen die heeft geholpen tijdens de Koningsspelen heel erg bedanken!
Fijn dat er zoveel hulp was; mede daardoor liep alles gesmeerd.

Schoolvoetbal
Voor de meivakantie hebben de kinderen van de bovenbouw
meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi in Vriezenveen. Het
meisjesteam van groep 8 heeft het goed gedaan en een tweede
plaats behaald. Goed gedaan, meiden! De andere teams vielen niet
in de prijzen, maar voor alle kinderen stond plezier en sportiviteit
voorop en daar draait het om.
OR-vergadering
Op 20 april heeft de OR vergaderd. Deze vergadering stond m.n. in het teken van het
bespreken van de komende activiteiten. Ook is er gesproken over de
geluidsinstallatie van school. Deze wordt namelijk nagekeken en weer helemaal upto-date gemaakt. Zo hebben we nu een draadloze microfoon en straks ook een usbaansluiting. De kosten van deze aanpassingen worden door de OR betaald, van het
geld dat met de verschillende acties is opgehaald.
Op 30 juni staat het pleinfeest op de kalender. De OR zal dan weer een verloting
organiseren. Heeft u thuis nog leuke spulletjes, houdbare etenswaren, kaarsjes,
shampoo etc. die geschikt zijn voor de verloting? Wilt u die dan nog even bewaren
voor ons. In de Nieuwsdruppel van 3 juni zullen we vermelden wanneer u de spullen
kunt inleveren.
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Activiteiten in de laatste weken van dit schooljaar (bedankochtend, pleinfeest,
zeilkamp, schoolreisje, ….)
In de komende weken staan er nog best wat activiteiten gepland. In de agenda
(onderaan de Nieuwsdruppel) vindt u altijd de meest actuele planning. Goed om
deze even te checken!
Voor alle activiteiten geldt dat u van tevoren via de mail of met een brief
geïnformeerd wordt.
Van 6 t/m 10 juni gaan de kinderen van groep 7 en 8 op zeilkamp. Volgende week
woensdagavond om 19.00 uur is er een korte informatieavond voor de ouders
van groep 7. De ouders van groep 8 hebben deze avond vorig jaar al gehad en
hoeven dus niet te komen.
Continurooster
Volgend schooljaar starten we met een continurooster. Op de 2 informatieavonden in
april hebben we in totaal ongeveer 80 ouders mogen verwelkomen. N.a.v. de
informatie die we hebben verstrekt zijn er nog wel enkele vragen geweest omtrent de
keuze die gemaakt is voor het huidige rooster en m.n. het feit dat het rooster een
kwartier gewijzigd is t.o.v. het voorgestelde rooster in de enquête. We snappen de
gemaakte opmerkingen en zullen deze in de MR bespreken.
We willen graag benadrukken dat het altijd mogelijk is om vragen/opmerkingen te
bespreken op school. Juf van der Schee is altijd bereid om in gesprek te gaan.
Mailproblemen
Wij gebruiken op school het administratiesysteem Parnassys om mail te versturen
naar de ouders. Het blijkt dat in de afgelopen periode mailtjes niet altijd goed zijn
aangekomen. Dit is een algemeen probleem bij Parnassys en er wordt aan gewerkt.
Het kan zijn dat de mail als ongewenst gezien kan worden; het is dus verstandig om
thuis deze map te controleren.
Het is voor ons lastig om te controleren of alle mail binnen komt. Mocht u het idee
hebben dat u informatie gemist heeft, laat het ons dan weten.
Centrale eindtoets groep 8
Voor de meivakantie hebben de kinderen van groep de Centrale Eindtoets gemaakt.
Zodra de uitslag en de leerlingkaarten binnen zijn worden deze in een dichte envelop
mee naar huis gegeven. U kunt dan zelf met uw kind thuis de uitslag bekijken.
Wanneer u er vragen over heeft, kunt u bij meester Çubuk terecht.
Avondvierdaagse
Inmiddels hebben heel veel kinderen/ouders zich ingeschreven voor de
Avondvierdaagse die dit jaar geheel gratis is dankzij deelname aan Westerhaar aan
Zet.
U kunt zich nog opgeven als begeleider. Op de deur van
elke groep hangt een lijstje. U kunt dan aangeven op welke
avond u als begeleider mee wilt lopen.
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Agenda
Maandag 16 mei 2016
Woensdag 18 mei 2016

Donderdag 19 mei 2016
23 t/m 26 mei 2016
Woensdag 1 juni 2016
Vrijdag 3 juni 2016
6 t/m 10 juni 2016
Dinsdag 14 juni 2016
Woensdag 15 juni 2016
Woensdag 29 juni 2016

Donderdag 30 juni 2016
Vrijdag 1 juli 2016
Maandag 4 juli 2016
Dinsdag 5 juli 2016
Woensdag 6 juli 2016
Donderdag 7 juli 2016
Maandag 11 juli 2016
Donderdag 14 juli 2016
Vrijdag 15 juli 2016

2e Pinksterdag, alle kinderen vrij
Leerlingenpanel
19.00 uur infoavond zeilkamp – ouders groep 7
20.00 uur OR-vergadering
Studiemiddag PBS, alle kinderen zijn vrij
Avondvierdaagse
19.30 uur MR-vergadering
Volgende Nieuwsdruppel verschijnt
Groep 6/7 bezoek aan de Leemansmolen
Zeilkamp groep 7 & 8
Schoolreisje groep 0 t/m 6
Evaluatiedag team, alle kinderen vrij
Rapport en brief 10-minutengesprekken mee
19.30 uur MR-vergadering
20.00 OR-vergadering
18.00-19.30 uur Pleinfeest
Nieuwsdruppel verschijnt
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
10.45 uur doorschuiven van de groepen
Leerlingen groep 8 om 10.30 uur vrij
Bedankochtend
19.00 uur afscheidsavond groep 8
12.00 uur afscheid leerlingen groep 8
Schoonmaakavond
12.00 uur start van de zomervakantie

Met vriendelijke groet,
Team CBS De Fontein-locatie Hoofdweg
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Themamiddag BSO De Kleine Wereld
Thema: Kunst
Vind je het leuk om te knutselen en te sporten? Kom dan naar de themamiddag van BSO de
kleine wereld
Op vrijdagmiddag 20 mei organiseert BSO de kleine wereld een leuke themamiddag met als
thema: Kunst, zie onderstaande posters voor mogelijke activiteiten!
Jij komt toch ook? En neem je vrienden mee!

Volgende themamiddag
Wanneer:
vrijdag 20 mei
Voor wie:
kinderen van groep 0,1&2
Waar:
BSO de kleine wereld (brede school Westerhaar Oranjestraat 2A)
Tijden:
13:00 – 15:00 uur
Geef je op via www.twenterandactief.nl en ga rechts naar de blauwe button activiteiten
voor kids!
Of mail naar: dekleinewereld@kovdecirkel.nl
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