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Data
22 jan. Studiedag Jonge Kind; kleuters zijn vrij
24 jan. Voorleesontbijt
26 jan. Maandsluiting groep 1/2 en 5/6
2 febr. Studiedag team: alle kinderen zijn de
hele dag vrij

vanaf 7 febr. Verwijsgesprekken groep 8
14 en 15 febr. Kwartiergesprekken
21 febr. Kinderen krijgen rapport mee
23 febr. ’s Middags Fontein got talent
26 febr. t/m 2 mrt. Voorjaarsvakantie

Trefwoord
Week 2 t/m 4 (8 t/m 26 januari): Contact
■ Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
■ Bijbel: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van een
verlamde man (Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes 9); De Samaritaanse
vrouw (Matteüs 15).
Week 5 t/m 7 (29 januari t/m 16 februari): Je krijgt wat je verdient
■ Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke behandeling, over
beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
■ Bijbel: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); De talenten (Matteüs 25);
Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder vruchten (Lucas 13); Zacheüs (Lucas 13).

Oud Papier
Op zaterdag 20 jan 2018 wordt er weer oud papier opgehaald. Dan staan Arie Buitendijk, Shiroj Sewrajsing en
Tore v.d. Leij op het rooster. Veel succes!

Voorleesontbijt
Voorlezen en lezen vinden we heel belangrijk op school. Om het (voor)lezen weer extra onder de aandacht te
brengen doen we op woensdag 24 januari weer mee aan het voorleesontbijt.

We starten ’s morgens samen in de hal. Omdat het thema “dieren” is komt de
dierenarts, Karla Westerman, ons dan voorlezen. Daarna krijgen de kinderen
een klein ontbijtje. Het is dus verstandig dat de kinderen ’s ochtends thuis wel
gewoon ontbijten.
De kinderen van de bovenbouw gaan dan de kinderen van de onderbouw in
kleine groepjes voorlezen.
Ssst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup is verkozen tot Prentenboek van
het Jaar 2018. Het prentenboek zal centraal staan tijdens De Nationale
Voorleesdagen, die in de ochtend van woensdag 24 januari 2018 landelijk
worden gestart met het Nationaal Voorleesontbijt.
De kinderen die het leuk vinden mogen in hun pyjama komen en/of een kussen
meenemen.
We maken er een gezellige start van de dag van, want lezen is leuk!

Continu rooster
Binnenkort ontvangt u een ouderenquête over de invoering van een continu rooster op school. In ons voorstel
ziet het continurooster er als volgt uit:
Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1 en 2
8.30 - 12.00
8.30 – 14.30
8.30 – 12.30
8.30 – 14.30
8.30 – 12.00

Groep 3 en 4
8.30 – 14.30
8.30 – 14.30
8.30 – 12.30
8.30 – 14.30
8.30 – 12.00

Groep 5 t/m 8
8.30 – 14.30
8.30 – 14.30
8.30 – 12.30
8.30 – 14.30
8.30 – 14.30

Voor- en nadelen continurooster
Voordelen:
• Er komt meer structuur in het dagprogramma van de leerlingen. Het ritme van de kinderen wordt
niet onderbroken;
• De hele dag toezicht door leerkrachten zal een bijdrage leveren aan de rust op school;
• Er is meer effectieve onderwijstijd beschikbaar (leerkrachten hoeven minder tijd te besteden aan
het terugbrengen van de rust in de klas na de pauze);
• Alle kinderen volgen hetzelfde programma;
• De schooldag is eerder afgelopen. Hierdoor is er meer tijd beschikbaar voor andere activiteiten
door de leerlingen. Maar ook voor de leerkrachten is er meer tijd beschikbaar voor nakijken,
voorbereiding van de lessen en vergaderingen;
• De school hoeft geen beroep meer te doen op de ouders tijdens het overblijven;
• Een continurooster sluit aan bij het systeem dat het voortgezet onderwijs hanteert;
• Het continurooster verhoogt de verkeersveiligheid. Er zijn minder haal- en brengmomenten bij de
school en de kinderen hoeven minder door het verkeer.
Nadelen:
• De kinderen worden verplicht over te blijven;
• Ouders en kinderen missen het contact met elkaar tijdens de middagpauze;
• Het kan voor werkende ouders lastig zijn dat de kinderen eerder vrij zijn;
• Kinderen moeten wennen aan het nieuwe rooster;
• Voor sommige kinderen is het continurooster extra inspannend;
Het continurooster vergt extra coördinerende taken van de school ten aanzien van de planning van
de pauzes van de leerkrachten.
Er zijn vast nog meer voor- en nadelen te noemen. U kunt nu zelf vast nadenken
over de voor- en nadelen en uw mening geven tijdens de ouderenquête.

Specialist het jonge kind
Maandag 22 januari is de laatste cursusdag van de Opleiding “specialist het jonge kind”. Juf Jennie en juf
Marion mogen dan hun diploma in ontvangst nemen. Wij zijn trots op onze juffen en feliciteren ze van harte
met hun diploma.

Ouderbijdrage (herinnering)
In de eerste nieuwsbrief (donderdag 14 september) van dit schooljaar stond het verzoek de ouderbijdrage voor
uw kind(eren) voor schooljaar 2017 – 2018 te betalen. Het is een bedrag van € 40,- per kind. Zo is het ook in dit
schooljaar weer mogelijk allerlei leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren. Dit verzoek hebben de
kinderen ook via een brief meegekregen naar huis die week. Helaas hebben wij van een aantal kinderen de
ouderbijdrage nog niet ontvangen. Zou u uw administratie hierop na willen kijken?
Bij problemen met het voldoen van de ouderbijdrage kunt u zich richten tot onze directeur dhr. D. Elzing
Met vriendelijke groet,
Annette Hunse
Penningmeester Activiteitencommissie CBS de Fontein

Nieuws van anderen

Kinderconcert met Elly en Rikkert
Geachte ouders en opvoeders,
Op woensdag 14 februari 2018 wordt er in de Mentekerk, De Mente 2 te Schoonebeek een kinderconcert
gegeven door het bekende duo Elly en Rikkert.
Het concert begint om 14.30 uur en duurt ca. 75 minuten.
De toegangskaartjes kosten drie euro en zijn te bestellen via www.zingenindekerk.nl.
Ook zijn kaartjes verkrijgbaar in de Inloopwinkel van onze gemeente, Europaweg 114 (geopend op
dinsdagavond, woensdagmorgen en zaterdagmorgen).
Tijdens het concert wordt er een collecte gehouden voor “Kids in Actie.”
Leeftijdsgrens!
Graag willen wij u er nog attent op maken dat er een strikte leeftijdsgrens van toepassing is. Het concert is
bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar. Voor de jongere kinderen is er een crèche geregeld.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marieke Kuper, tel. 0524-533174.
Van harte welkom!
De Protestantse Gemeente te Schoonbeek

