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Speciale Nieuwsbrief
Deze keer een speciale nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van enkele actuele zaken, zoals
-

de stakingsactie op 14 febr. a.s.,

-

schilderen van de lokalen en nieuwe vloerbedekking in de lokalen; we vragen
hierbij uw hulp bij het uit- en inruimen,

-

wijziging in de presentatiedagen.

Aangekondigde staking 14 febr. ‘18
Namens Fiers ontvangt u een brief, als aparte bijlage, waarin het standpunt van onze vereniging wordt
uitgelegd en waar we steun en begrip van u vragen voor deze actie.
Woensdag 14 februari is de Fontein gesloten.
De vakbonden organiseren op woensdagmiddag 14 februari van 13.00 tot 15.00 uur een bijeenkomst in
Groningen. We zullen daar met een aantal collega’s aanwezig zijn.
We vragen u wie als ouder met ons mee wil?
We maken ons ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs. Daar moet echt iets aan gebeuren,
zodat onze kinderen goed onderwijs kunnen blijven ontvangen.
We rekenen op uw steun.

De lokalen worden geschilderd en van nieuwe vloerbedekking
voorzien
In de voorjaarsvakantie zullen de lokalen van groep 3/4, 5/6 en 7/8 worden
geschilderd en van nieuwe vloerbedekking voorzien.
Hiervoor moeten de lokalen helemaal leeg gemaakt worden. Wie wil ons hiermee
helpen na ‘Fontein got talent’ op 23 febr. a.s. vanaf ongeveer 15.00 uur?
We gaan net zo lang door tot alle lokalen leeg zijn. Dus u kunt ook later ’s avonds nog
komen helpen.
Op vrijdagmiddag 2 maart vanaf 16.00 uur moet alles weer teruggeplaatst worden in
de lokalen.
Wie wil ons hiermee helpen?
Ook dan geldt dat we net zo lang doorwerken tot de materialen weer in de lokalen zijn, zodat na de
voorjaarsvakantie, op maandag 5 maart de lessen weer kunnen beginnen.
Laat u aan één van de groepsleerkrachten of meester Dick even weten dat u een tijdje komt helpen?
We hopen op uw hulp. Vele handen maken licht werk.

Nieuwe doppen onder de stoelen
Om ervoor te zorgen dat de vloerbedekking lang meegaat moeten de doppen onder de stoeltjes van de kinderen
vervangen worden. Sommige doppen zijn helemaal versleten.
Wie wil voor of na het/de kwartiergesprek(ken) van uw kind(eren) een tijdje meehelpen met het vervangen van
de doppen onder de stoelen?
Als, bij wijze van spreken, elke ouder de doppen onder het stoeltje van
zijn/haar kind(eren) vervangt is dit klusje al geklaard.

Komt u ons helpen met uit- en inruimen van de lokalen?
Helpt u ons met nieuwe doppen onder de stoelen zetten?
BvD

Presentatiedagen (aangepast programma)
Op 12 en 14 maart houden we onze presentatiedagen. We hebben een leuk programma voor alle ouders,
grootouders, familie, vrienden, bekenden en belangstellenden en natuurlijk voor de kinderen.
Op maandag 12 maart hebben we ’s morgens open huis. We starten om 8.30 uur met de weekopening die
verzorgd wordt door groep 1/2 en daarna mogen alle aanwezige volwassenen genieten van een kopje
koffie/thee en tot 11.30 uur in de klassen gaan kijken.
Op woensdag 14 maart houden we van 12.30 tot ongeveer 15.00 uur een Fancy fair. Iedereen is van harte
welkom en voor eten en drinken wordt tegen betaling gezorgd. Op diverse plaatsen in of buiten school kunnen
de kinderen spelletjes doen.
Ook is er een presentatie van het techniek project waaraan de kinderen hebben gewerkt.
Speciaal is er aandacht voor het spelenderwijs ontwikkelen van de motoriek bij kinderen. In een circuit door de
hele school is er veel te zien, te doen, te proberen en te leren.

Iedereen is bij alle activiteiten van harte welkom !

Hockey
Een tijdje mochten de kinderen geen hockey spelen. Sommige kinderen gebruikten de hockeystick niet
op de goede manier. Er gebeurden regelmatig ongelukjes.
Juf Marlon, die zelf hockey speelt, heeft de kinderen les gegeven in het goed omgaan met een hockeystick.
De kinderen, die de les hebben gevolgd, mogen nu weer hockeyen op het schoolplein.

