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Agenda
21 november
26 november

Oud papier
AC vergadering

Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we
naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten,
gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’
verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de
nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken is.

Voor week 47 t/m 49 (16 november t/m 4 december) is het thema: Aanpassen
Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen aan de groep of jezelf blijven; blijven bij je
eigen identiteit.
Bijbel: Ruth (Ruth)

Onze jarigen
19 november
20 november
22 november
27 november

Guus Manting (groep 2)
Jenna Lanjouw (groep 4)
Laureen Jansen (groep 4)
Lyno de Vries (Peuterspetters)

Wecycle 2020
De afgelopen weken heeft u ons geholpen bij het inzamelen van elektrische apparaten. Voordat de inzamelboxen
deze week opgehaald worden, hebben we geteld hoeveel apparaten er ingezameld zijn. Dit waren er: 110!
Als waardering voor het inzamelen mochten we een cadeau voor school uitkiezen. We hebben gekozen voor een
boekenpakket rondom het thema Dieren. Dit zal na de kerstvakantie bezorgd worden op school.

Oud papier
Komende zaterdag, 21 november, wordt er oud papier opgehaald. Dan zijn aan de beurt:
René Boode, Yashvin Koek en Bertrand Juffer.
Veel succes gewenst!

Sinterklaas op De Fontein
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer aangekomen in Nederland, zoals te zien was op televisie! Op
vrijdag 4 december hopen wij Sinterklaas en zijn roetveegpieten ook op school te mogen ontvangen.
Meer informatie hopen we binnenkort te geven. Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van de groepen
5 t/m 8 lootjes getrokken en hebben zij een brief meegekregen hierover.

Nieuwe juf op school
Vanaf deze week komt juf Jolande van der Zaag het team van CBS De Fontein versterken. Zij zal op
donderdag en vrijdag les gaan geven aan groep 3/4. Vandaag was juf Jolande al op school om kennis te
maken en de school en methodes te leren kennen. Komende donderdag zal juf Jolande samen met juf
Wilma in de groep zijn en vanaf a.s. vrijdag is juf Jolande op donderdag en vrijdag de leerkracht van
groep 3/4.
Wij zijn blij met de komst van juf Jolande, nu de afwezigheid van juf Brenda toch langer duurt dan
voorzien. Juf Wilma zal zich naast haar directietaken 1 dag in de week gaan bezighouden met het
realiseren van werkdrukverlichting voor alle leerkrachten. Naast de lesgevende dagen in groep 3/4 zal
ook juf Jolande 1 dag in de week ingezet worden voor de werkdrukverlichting van het team. Vanaf deze
week is juf Wilma op vrijdag niet op school aanwezig.

Peutergym kan 11 december niet doorgaan
Helaas hebben wij moeten besluiten dat de volgende Peutergym, die gepland staat voor vrijdag 11
december a.s. niet door kan gaan. Dit i.v.m. de geldende RIVM richtlijnen.

Beeldmateriaal van weekopening en maandsluiting via Klasbord
(herhaald bericht)
Sinds kort delen wij via Klasbord incidenteel beeldmateriaal van weekopeningen en maandsluitingen,
zodat u als ouders / verzorgers ondanks de RIVM maatregelen toch uw kind op het podium kunt zien.
Wij leggen u graag uit wat de ‘spelregels’ zijn:
- Het is geen vanzelfsprekendheid dat beeldmateriaal op Klasbord geplaatst wordt. Alleen wanneer in
de weekopening / maandsluiting een activiteit plaatsvindt waarin kinderen een duidelijke rol
hebben. Soms leent de inhoud van de viering zich minder goed om via beeldmateriaal te delen.
- Beeldmateriaal wordt alleen gedeeld via Klasbord in de groep die de viering heeft voorbereid.
- U wordt verzocht beeldmateriaal wat via Klasbord gedeeld wordt niet verder te verspreiden.

Film voorstelling Klankenkaravaan (afscheid meester Dick) klaar
(herhaald bericht)
Op 10 september (wat vliegt de tijd!) hebben de kinderen met elkaar een voorstelling van de
Klankenkaravaan ingestudeerd (cadeautje van meester Dick bij zijn afscheid). Van deze voorstelling is
een film gemaakt. Wij kunnen ons voorstellen dat u deze film graag wilt zien. Hiervoor kunt u een USB
stick aan uw kind meegeven, voorzien van de naam van uw kind. De film zal hier dan op gezet worden.
Let op: deze film is bedoeld om in huiselijke kring te bekijken en niet om verder te verspreiden. Dit i.v.m.
de privacy van al onze leerlingen.
Op deze plaats willen we de vader van Lucas (groep 1) nogmaals hartelijk bedanken voor het maken van
de film!

Nieuws van anderen
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief ontvangt u:
 Een verslag m.b.t. de financiën vanuit de AC
 Informatie van Biblionet over een ‘online pub-quiz’ voor ouders / verzorgers van kinderen onder de 12 jaar
 Een herinnering voor het betalen van de ouderbijdrage

Nieuws uit de groepen
Bij iedere nieuwsbrief vindt u een bijdrage van één van de groepen. Deze keer komt het nieuws uit groep 7/8 (zie
volgende pagina’s).
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 2
december

Bijdrage nieuwsbrief groep 7/8
Bureau Halt
Op dinsdag 10 november kwam er een gastdocent in de klas iets vertellen over bureau Halt. De
docent vertelde wanneer jongeren naar Halt moeten. Dit moet als ze iets strafbaars hebben gedaan
zoals winkeldiefstal of vandalisme. Ook hebben we het gehad over geweld tegen mensen die werken
voor de overheid zoals de politie en de brandweer. Tot slot hadden we een debat, waarbij je moest
aangeven of je het wel of niet eens was met de stellingen.
Rekencircuit
Elke dinsdagmiddag hebben we een rekencircuit waarbij we verschillende rekenonderdelen
oefenen.

Vlaaien snaaien (breuken)

Hartenbreker (breuken)

Negens scoren (cijferend optellen)

24 game (sommen bedenken)

Tafels meppen (automatiseren)

Media Masters week - geschreven voor Indi
Vanaf 5 November 2020 was er Mediamasters en dat is? We moeten allemaal vragen over het sociale
media en het internet oplossen. En er zijn allemaal kleine filmpjes die je tussen door moet kijken. En
dit jaar ging het over een meisje Layla die werd uitgekozen om aan een wedstrijd mee te doen.
Ze had een uitvinding had die H.E.N.K heten en ze deed mee aan de uitvinders battle. Bij elke vraag
die je goed hebt krijg je (ongeveer) 25 bits en bits zijn munten die je kan verdienen als je een vraag
goed hebt. En er zijn allemaal kleine games (op Mediamasters extra) die je kan spelen en daar kan je
ook bits mee verdienen en wie de meeste bits van heel Nederland heeft kan een prijs winnen. En bij
de vragen die je moet oplossen is er ook soms een vraag over fake nieuws en goed nieuws en daar is
het soms lastig om te zien.

Naut
In de klas werken we tijdens Naut (Natuur en techniek) over materialen die uit de natuur komen
zoals hout, papier, metaal etc.
De kinderen hebben per groepje een deel van de lesstof gekregen. Ze mogen nu kiezen hoe ze deze
lesstof aan hun klasgenoten gaan presenteren. Dit kan d.m.v. een powerpoint, quiz, filmpje etc.
Meander
Aardrijkskunde gaat dit in thema over de Europese Unie. Door middel van verschillende MIkaarten (meervoudige intelligentie) leren de kinderen over het ontstaan van de EU, over de euro en
over de verschillende klimaten binnen Europa.

