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Data
12 dec. Stakingsdag, de school is gesloten.
15 dec. verschijning schoolkrant;
tussen 15.30 en 17.30 verkoop overbodige spullen
16 dec. ophalen oud papier
21 dec. 19.00 uur Kerstviering in de Ontmoetingskerk

22 dec. de kinderen zijn het eerste uur
‘s morgens vrij
23 dec. t/m 7 jan. 2018 Kerstvakantie
5 jan. 2018 14.00 uur Klussenmiddag: Plein vegen
8 jan. 2018 8.30 uur start school met
nieuwjaarsvisite voor alle kinderen en ouders

Trefwoord
Week 49 t/m 51 (4 t/m 22 december): Kerst, feest van geven
■ Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke geschenken, het belang van delen
en geven.
■ Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2).

Overblijf
Het is de bedoeling dat juf Ada en juf Angelique Boutellier vanaf 11 dec. ook de overblijf tussen de middag gaan
verzorgen. We zijn nu nog op zoek naar vrijwilligers die op dinsdag en donderdag willen helpen bij de overblijf.
Op dinsdag en donderdag zijn de groepen zo groot dat er echt hulp bij nodig is. We hopen dat zich voldoende ouders
melden die wel af en toe een keer willen helpen zodat we daar een rooster van kunnen maken. Lukt dit niet dan
moeten we overwegen van alle ouders die gebruik maken van de overblijf voor hun kind(eren) een rooster te maken.
Of de kosten voor de overblijf het zelfde kunnen blijven weten we nog niet. Mogelijk moeten we de bijdrage
verhogen.

Oud Papier
Op zaterdag 16 dec. wordt er weer oud papier opgehaald. Dan staan Gert Jan Deemter, Edwin de Groot en Randall
Reurink op het rooster. Veel succes!

Kerstfeest
Het thema is dit jaar: “Kerstfeest: een feest van geven”. Dat past mooi in de winterperiode waarin drie christelijke
feesten elkaar opvolgen waar geven een belangrijke rol speelt. Allereerst in november Sint Maarten, dan het feest van
Sinterklaas en tenslotte Kerstfeest. Zonder versiering en feestelijke lichtjes is Kerstfeest niet compleet, maar het
verhaal van de geboorte van Jezus van Nazaret kunnen we daarbij niet missen.
Delen is een sleutelwoord in de Bijbel en de evangeliën, de levensbeschrijvingen van Jezus. Jezus die bij herhaling
oproept tot delen. Vooral om te delen met wie niets heeft. Het kerstthema wil de ervaringen van de kinderen met
‘geven en ontvangen’ verdiepen. Dit is belangrijk in een cultuur waarin de kinderen ook bezig zijn met nemen, krijgen
en voor zichzelf houden.
Er valt veel te leren. Hoe is het om zomaar iets te krijgen? En hoe is het om zelf iets te geven en te delen? Geven is
onbaatzuchtig, het eigenbelang staat nu niet voorop. Door iemand iets te geven, druk je jouw waardering uit voor een
ander. Delen is iets anders dan wegdoen van wat je niet meer nodig had. Je deelt met wie het
minder heeft. Niet omdat hij zielig is, maar omdat hij er volgens het evangelie recht op heeft.
Echt geven vraagt iets van je. Het krijgt betekenis juist omdat het jou iets kost. Geven en delen
leveren iets op!
Het kerstthema van Trefwoord wordt beeldend uitgewerkt in het prentenboek ‘Een koninklijk
kerstfeest’ dat de basis vormt van de kerstviering dit jaar.
Het kerstfeest vieren we dit jaar op 21 dec. a.s. met een bijeenkomst in de
Ontmoetingskerk om 19.00 uur ’s avonds, waarbij de kinderen een mooi kerstspel spelen.
’s Morgens (21 dec.) gaan de kinderen naar de kerk om het kerstspel te oefenen. Voor de
onderbouwkinderen vragen de groepsleerkrachten uw hulp bij het vervoer van school naar de kerk en weer terug. De
kinderen van groep 5 t/m 8 gaan onder voldoende begeleiding op de fiets naar de kerk. Voor alle kinderen gelden op
die dag de gewone lestijden.
Bij onze kerstviering zijn ouders, grootouders, broers, zussen, etc. en belangstellenden van harte welkom. We
proberen ook te zorgen voor opvang voor de allerkleinsten, die nog niet zo lang stil kunnen zitten.
Vrijdagmorgen 22 dec. begint de school om 9.30 uur. De kinderen hebben het eerste uur vrij.

Oproep: hulp bij vervoer materiaal naar de kerk
De activiteiten commissie zoekt hulp bij het vervoer van diverse materialen, zoals
banken, schermen, decorstukken etc. naar de ontmoetingskerk op donderdagmorgen
rond 8.30 uur. Ook voor het terugbrengen van dit materiaal naar school na afloop
van de kerstviering zoeken ze hulp.
Wie kan hen helpen?
Geef het even door aan Annet Hordijk ( 06-51852069) of één van de andere AC leden

21 dec.

Klussenmiddag
Voordat de school in het nieuwe kalenderjaar start op 8 januari 2018 willen we er graag samen voor zorgen dat het
er om de school weer netjes uit ziet en dat gaan we doen op:
vrijdag 5 januari vanaf 14.00 uur.
De middag zal in het teken staan van opruimen van rommel en vuurwerkrestanten, dus graag veeggereedschap
meenemen!
Vele handen maken licht werk!
Komt u ook even helpen?

Nieuwjaarsvisite
Op de eerste schooldag in het nieuwe jaar, maandag 8 januari 2018 zouden we het erg fijn vinden om niet
alleen de kinderen, maar ook de ouders/verzorgers in school te ontvangen.
We nodigen daarom u allemaal uit om met uw kind(eren)naar school te komen
en van half negen en tot negen uur
met uw kind(eren) de school even door te lopen,
elkaar te ontmoeten
en een gelukkig nieuwjaar te wensen.
Wij zorgen ervoor dat de koffie / thee / limonade en een verrassing klaar staan in de hal en de Activiteiten
Commissie heeft knieperties gebakken voor iedereen. M.a.w. de school staat open voor u en uw kinderen tot 9
uur. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen lokaal en beginnen de lessen in het nieuwe jaar.
We hopen velen van u te ontmoeten.

Verkoop
Vrijdagmiddag 15 dec. a.s. tussen 15.30 en 17.30 uur kunt u op school allerlei spullen kopen die we niet meer
gebruiken en ons steeds in de weg staan. Komt u gerust even kijken of er iets voor u bij is. We zijn van plan om de
spullen voor, spreekwoordelijk gezegd, een appel en een ei te verkopen.
Om u een idee te geven: we hebben leuke lage stoeltjes met rode bekleding, een hoge, verrijdbare tv kar met tv en
videorecorder, een tafeltennistafel in twee delen, geluidsboxen, boeken van m.n. oude methoden, enz., enz.
We denken aan bedragen van vijftig cent tot één euro.
Kom gerust even langs om te kijken wat u past.
Van de opbrengst gaan we nieuw (spel) materiaal voor de kinderen kopen.

Aan
: ouder(s), verzorger(s) van onze leerlingen van CBS De Fontein
Betreft : stand van zaken acties primair onderwijs

Beste ouder(s), verzorger(s),
Wellicht hebt u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs. Graag geven wij u meer
informatie over de aanleiding voor deze acties.
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld over het regeerakkoord van
Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog
genoeg en komen veel te laat. Het kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 2021 voldoende in de werkdruk investeren.
Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het moderniseren van de
arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er 900 miljoen nodig is om een eerste goede stap te
zetten om de salarissen van de leraren gelijk te trekken met het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs.
Voorlopig lijkt het bij 270 miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in de toekomst genoeg goede leraren te blijven
trekken om het onderwijs voor uw kinderen op peil te houden.
Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 gaat het voor het primair
onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. Wij waren hier onaangenaam door verrast. De minister heeft aangegeven dat hij
deze bezuiniging zo min mogelijk wil laten neerslaan op het onderwijs in de klas. Het is echter de vraag waar het geld
dan vandaan moet komen. Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging gestapeld zien
worden, met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in de school.
De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek gevoerd met de nieuwe minister
van Onderwijs, Arie Slob. De samenwerkende onderwijsorganisaties hebben daarbij een ultimatumbrief voor nieuwe
acties overhandigd aan de minister. Ze verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van Slob op de
vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te
verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal
protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen
optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is. De actiegroep van
leraren PO in Actie, de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad werken hierbij samen onder de naam PO-front.
Wat betekent dit voor onze school:
o De leraren van de Fontein gaan op dinsdag 12 december allemaal staken. Dat betekent dat de school geheel
gesloten blijft en dat uw kind/kinderen die dag geen les krijgen;
o De school zorgt niet voor opvang. Wel wijzen wij u op de mogelijkheid voor dagopvang bij Kinderwereld in Sleen.
We houden u de komende tijd op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,
Namens het schoolteam van CBS De Fontein,
Piet v. Kesteren
Algemeen directeur Fiers.

