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Wat
komen gaat


De Bijbelverhalen sluiten deze week
voorafgaand aan de dienst ook aan bij dit
thema.
-Abraham telt de sterren (Genesis 13: 1418 en Genesis 21: 1-7)
-Zacheüs (Lucas 19: 1-10)
-Verlamde man door het dak getild door
vier vrienden (Marcus 2: 1-5)
Op vrijdag 9 november komt ds. Offringa
(dominee) langs in de klas om de kinderen
uit te nodigen voor de dienst en om
gebedspunten te vragen.
“Door dik en dun” geeft aan dat we er altijd
voor elkaar zijn ongeacht afkomst of
achtergrond. We zijn er voor elkaar in
goede tijden, maar ook wanneer het in het
leven minder goed gaat.

U leest wat komen
gaat aan het einde van
deze nieuwsbrief. Alle
data zijn op deze plek
op een rij gezet voor u.

Huisvesting

Op 11 november a.s. organiseren we met
elkaar de kerk-schooldienst. Het thema is:
“Vriendschap door dik en dun”

Deze boodschap dragen we niet alleen uit
tijdens de dienst, maar ook in ons dagelijks
handelen op school.
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Nieuwsbrief CBS De Fontein

Wist u
dat..........

Personeel
Maandagochtend
U bent inmiddels al op de hoogte gebracht via de Digiduif van enige wisselingen van ons personeel.
Hieronder leest u alles nog even op een rij:
Vanaf dit schooljaar komt de informatieavond te vervallen en willen we op een andere wijze
ontmoeting mogelijk maken.
Groep 1/2A:
Juf Jessica is terug van haar ouderschapsverlof en geeft groep 1/2A op maandag en dinsdag les. Juf
Maandagochtend 27 augustus a.s. openen de schooldeuren zich om 8.20 uur voor leerlingen
Antoinette zal op vrijdag 30 november afscheid nemen van de klas en onze school. Juf Anne-mieke
en hun ouders. Alle ouders en leerlingen zijn van harte welkom om het eerste uur te
Eijkelboom verzorgt vanaf 1 december de lessen in groep 1/2A op woensdag, donderdag en vrijdag.
gebruiken voor ontmoeting. Loopt u met uw kind mee naar de groep(en) van uw kind(eren).
Een ieder is vrij om rond te kijken en kennis te maken met de juf of meester. Broertjes en
Groep 8:
zusjes mogen ook bij elkaar in de klassen kijken. U kunt een rondje door de gehele school
Juf Bonita van der Stelt heeft vorige week afscheid genomen van onze school. Juf Yvette Oosterwaal
maken en informeel kijken in de klassen. In de groep van uw kind kunnen de kinderen hun
geeft les in groep 8 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Juf Kimberly Karijowiredjo verzorgt
klasgenootjes weer ontmoeten en u kunt kennismaken met de juf of meester. U krijgt een
de lessen op vrijdag.
informatiepakket mee over de betreffende groep dat u rustig thuis kunt lezen. Natuurlijk
staat er koffie voor u klaar. Om 9.30 uur is de kennismakingsronde ten einde en starten we
Doordat juf Yvette Oosterwaal lesgeeft in groep 8, ontstond er een plek voor het vervullen van haar
met de lessen.
oorspronkelijke taken als ondersteuner. Juf Carina Sintmaartensdijk is aangenomen om deze taken te
vervullen.
Op vrijdag 31 augustus bent u van harte welkom om vanaf 14.45 uur tot 15.15 uur een kijkje
te nemen in de groep van uw kind. Uw kind zal vertellen wat hij/zij heeft gedaan, welke
regels er zijn en hoe e.e.a. werkt in de groep.
Bloembakken
Heeft u de prachtige bloembakken gezien bij de ingang van onze school? Deze hebben we gekregen van
Moet u werken
en leerlingen
bent u nietvan
in de
gelegenheid
te komen?
nood, uvan
krijgt
het
het wijk-idee
team. De
groep
3 hebbenom
geholpen
met Geen
het planten
de violen.
informatiepakket
van
de
groep
via
de
DiGiduif
toegestuurd.
Daarnaast
zullen
we
aan
de
Heel erg bedankt voor deze prachtige, stevige bloembakken!
VSO-medewerkers vragen om de ronde door de school te lopen met de leerlingen, zodat
ook zij hetzelfde meemaken.
We zien u graag a.s. maandag 27 augustus!
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Bezoek uit Rwanda

Wist u
dat..........
Wij onze kerstviering in
de kerk vieren?
Op woensdagavond 19
december hebben we de
kerk tot onze
beschikking.
Natuurlijk krijgt u nog
meer informatie
hierover, maar u kunt de
datum alvast noteren!

Vorige week hebben we bezoek gehad van collega’s uit Rwanda. In het kader van het
uitwisselingsprogramma “Oud en jong verbonden in geloof” vanuit de kerk kwamen zij een
kijkje nemen. Wij zijn dankbaar dat we onderdeel uitmaakten van hun programma en hebben
met elkaar een mooie rondleiding door onze school kunnen verzorgen.

Dank voor de drie voetballen van bananenbladeren gemaakt die we van u hebben gekregen!
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Continurooster
Onze medezeggenschapsraad (MR) heeft de school vorig jaar verzocht de wijziging van
schooltijden te onderzoeken.
De stuurgroep Continurooster is inmiddels enkele keren bijeen geweest en heeft een
enquête voor het team opgesteld. Dit is stap 1, want er behoort voldoende draagvlak te zijn
voor deze verandering.
Wilt u meehelpen met
activiteiten op school?
Dat kan!
Zo zoeken we voor
ons leesprogramma “BOUW”
ouders die op eigen
aangegeven tijdstip met
leerlingen willen lezen.
U kunt zich opgeven bij de juf
of meester of bij onze intern
begeleider juf
Corina Schoonebeek.

Het voorstel vanuit de stuurgroep is te gaan voor het vijf-gelijke-dagen model qua
onderwijstijden. Dat betekent dat de leerlingen elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar
school gaan en allemaal op school blijven eten. Binnen onze vereniging PCPO zijn er vijf
scholen die al een aantal jaren op deze manier werken.
Alle teamleden hebben inmiddels een enquêteformulier ontvangen met de vraag: Ben je
voor of tegen het continurooster in de vorm van het vijf-gelijke-dagen model?
Bij voldoende draagvlak, dat is 75% à 80% stemmen voor, zijn wij als organisatie voornemens
het continurooster in te voeren in het nieuwe schooljaar en zullen wij stap 2 gaan inzetten;
het enqueteren van alle ouders.
De inventarisatie van de teruggekomen stemformulieren is inmiddels gaande. Via een apart
Digiduif-bericht brengen wij u op de hoogte van de uitslag.
Nogmaals 75% à 80% positieve stemmen vanuit ons team = er is genoeg draagvlak voor een
continurooster. We vragen aan alle ouders om ook hun stem uit te brengen.
Bij minder dan 75% à 80% van de stemmen vanuit ons team = er is geen draagvlak voor het
invoeren van een continurooster. Wij bevragen ouders niet, brengen hen op de hoogte. Er
komt geen continurooster. De komende jaren zullen wij geen continurooster gaan invoeren.
De bekendmaking van de uitslag krijgt u binnenkort via de DiGiduif!
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Ouderavonden
Op maandag 26 organiseren we de ouderavond. Op deze avond kunt u met de juf of
meester spreken over welbevinden en de resultaten van uw kind.
Er zal op maandag 19 november een DiGiduif mèt planner naar u gestuurd worden. U kunt
zelf inschrijven op datum en tijdstip. Het kan zijn dat de juf of meester meer/andere
dagen/tijden voor u openzet dan alleen 26 november. In ieder geval is maandagavond 26
november voor u gereserveerd.

Sint & Kerst
De Sintartikelen liggen al in de winkels, zo ook de kerstversiering. Ook wij vieren natuurlijk
het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest als school.
Sint
Bovenbouwleerlingen zullen binnenkort een lootje trekken en een surprise maken. Op
woensdag 5 december zullen we Sinterklaas ontvangen er een mooi feest van maken.

Kerstfeest
Ons Kerstfeest zal gehouden worden op 19 december in de avond. Deze viering zal
plaatsvinden in de kerk.
Voor beide feesten geldt: extra informatie krijgt u via de DiGiDuif

Schoolfruit
We zijn weer opnieuw ingeloot voor het schoolfruit. Dit betekent dat er elke woensdag
vers fruit klaargemaakt wordt door onze school. Vanaf 14 november start de
schoolfruitlevering.
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Belangrijke data november:
Maandag 26 november

Ouderavond I

Het team van CBS De Fontein
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