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Agenda
4 december
12 december
17 december
18 december

Sinterklaasfeest op school
klussenmorgen ouders / verzorgers groep 5/6 (zie verderop in deze nieuwsbrief) – gaat niet door
’s avonds Kerstviering (zie verderop in deze nieuwsbrief)
start schooldag om 9.30 uur. Aan het eind van de schooldag (groep 1 t/m 4 om 12.00 uur; groep
5 t/m 8 om 14.30 uur) start de kerstvakantie (t/m zondag 3 januari)

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 50 en 51 is het thema: Verlichten
Inhoud: Voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld en mensen in het licht zetten; bijzondere aandacht
geven; in een kwaad/positief daglicht stellen.
Bijbel: De wijzen bij Herodes; De wijzen bij de kribbe; De kindermoord door Herodes, de vlucht naar
Egypte (Matteüs 1 en 2).

Onze jarigen
In de periode 2 t/m 16 december zijn er geen leerlingen die jarig
zijn

Sinterklaas op De Fontein
Komende vrijdag - 4 december - vieren wij op school het Sinterklaasfeest. Helaas kan dit niet samen met
ouders / verzorgers. Afgelopen jaren bleven de kinderen vaak buiten om Sinterklaas en zijn pieten op te
wachten. Dit jaar gaan de kinderen allemaal gewoon naar binnen, alsof het een gewone schooldag is.
We hebben bericht gehad dat Sinterklaas en zijn roetveegpieten ook De Fontein komen bezoeken, maar
het is nog even een verrassing wanneer we hen zullen zien deze vrijdag!
De kinderen in de groepen 5 t/m 8 helpen Sinterklaas door voor vrijdag een surprise te maken voor
degene van wie zij het lootje hebben getrokken. De surprises worden door de kinderen zelf in school
gebracht op vrijdagochtend. Mocht het vrijdag niet uitkomen qua vervoer, overlegt u dan even met de
leerkracht over een ander tijdstip?
Wilt u uw kind(eren) net als anders fruit en drinken meegeven? En de kinderen van de groepen 5 t/m 8
uiteraard ook gewoon middageten. De schooltijden zijn deze vrijdag gelijk aan andere vrijdagen, dus de
Peuterspetters en groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur en de groepen 5 t/m 8 tot 14.30 uur.

Wensboom
Op zondag 29 november is de adventsperiode begonnen. Sinds afgelopen zondag reist een speciale
kerstboom door Sleen: de WENSBOOM. Onder het motto: 'een wens voor een medemens', wordt vanuit
de Dorpskerk gevraagd goede wensen in de boom te hangen. Dat kan, door een wens 'voor iedereen' op
te schrijven (pen en papier liggen bij de boom), maar het kan ook zijn dat u iemand kent die het erg
moeilijk heeft, die verdrietig is, die rouwt, die worstelt met ziekte. De kersttijd is niet voor iedereen een
vrolijke en mooie tijd. Juist dan kan gemis ervaren worden, het gevoel alleen te zijn. Hebt u een
specifieke 'wens voor een medemens' - voor uw partner, een ouder, een kind, een goede vriend ... schrijft u deze wens dan op. We gaan er vertrouwelijk mee om: de wensen kunnen namelijk in
kerstballen worden gedaan, zodat privacy gewaarborgd blijft. We hopen dat de boom meer en meer zal
worden versierd in deze kersttijd.
In januari zullen enkele diakenen de wensen lezen en enkele wensen laten uitkomen.
Vanaf maandag 30 november staat de wensboom een week in woonzorgcentrum 'de Schoel'.
Aansluitend een week in CBS 'De Fontein' (van 7 t/m 13 december). Daarna kunt u in 'de Bibliotheek'
een week lang uw wensen in de boom hangen. De laatste week zal de wensboom in de Dorpskerk staan.
Doet u mee?
Zet met uw wens een medemens in het licht!!!
Wanneer u in de week waarin de wensboom in school staat graag een wens in een kerstbal wilt
stoppen, kunt u dit wellicht aan uw kind(eren) vragen dit te doen. Is dit niet mogelijk, maar wilt u wel
graag een wens indienen, neemt u dan even contact op met school om een tijd af te spreken waarop u
dit kunt komen doen. Dit i.v.m. de RIVM richtlijnen.

Peutergym kan 11 december niet doorgaan (herhaald bericht)
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.

Klusochtenden zaterdag 12 december en 2 januari gaan niet door
Een aantal keren per jaar organiseren wij een klusmoment met ouders / verzorgers van leerlingen van
een specifieke groep, om in en rond de school gezamenlijk een aantal klussen uit te voeren die anders
blijven liggen. I.v.m. de geldende RIVM richtlijnen hebben wij besloten de geplande klusochtenden van
12 december (ouders / verzorgers groep 5/6) en 2 januari (ouders / verzorgers groep 3/4) niet door te
laten gaan. Wij hopen dat de richtlijnen in het voorjaar enigszins versoepeld zijn en wij alsnog een
beroep kunnen doen op de ouders / verzorgers van de betreffende groepen.

Kerstviering
Op 17 december willen we samen met alle leerlingen de Kerstviering houden. Helaas is het, gezien de
RIVM richtlijnen, niet mogelijk om voor deze Kerstviering ook ouders uit te nodigen. De Kerstviering
vindt op school plaats, ’s avonds. Vanaf kwart voor 7 is de schooldeur open en kunnen de leerlingen
naar binnen. U wordt verzocht uw kind(eren) om 8 uur weer op te halen.

Nieuws van anderen
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief ontvangt u:
 Bericht van de kerk: Uitnodiging Kinderkerstfeest
 Bericht van de kerk: Uitnodiging Kindercarrousel

Nieuws uit de groepen
Bij iedere nieuwsbrief vindt u een bijdrage van één van de groepen. Deze keer komt het nieuws uit groep 5 / 6
(zie volgende pagina’s).
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag
16 december

In groep 5/6 hebben wij gedichten gemaakt die wij vrijdag voorlezen aan Sinterklaas. Daarnaast hebben we
samen een Pietenhuis gemaakt met kosteloos materiaal. De afgelopen drie weken hebben wij de kleuters
voorgelezen uit een prentenboek over Sinterklaas.

We hebben een pietenhuis
gemaakt. Met een inpakkamer,
gymzaal voor de pieten, 2 pakjes
kamers, 1 keuken, 2 slaapkamers
en een werkkamer voor de Sint. Er
is ook een stal voor Ozosnel.
Liam

De goede sint schenkt een
cadeau aan ieder kind.
Dus pakt de sint zijn staf.
De hond in mijn tuin zegt waf.
De sint gaat naar zijn paard
en kriebelt in zijn baard.
Emma en Miriam

Sinterklaas is nu in het land.
En niet in spanje aan het strant.
Hij kijkt wel op de klok.
En hij wandelt met zijn stok
Hij eet vaak patat.
En hij heeft geen kat.
In de noordpool is het koud.
En wij krijgen heus geen zout.
Sinterklaas heeft geen koe.
Daarom zegt hij geen moe
Monique en Luuk

Sint en piet.
Ze zien een bandiet.
De bandiet stal een parkiet.
Dat is zijn favoriet.
Ze bellen een agent.
Die piet wel kent.
De agent pakt de boef.
En de boef zegt oef.
Sint en piet gaan naar huis.
En ze hebben daar een lieve muis.
Dit is het einde van het verhaal.
Dat was het helemaal.
Phileine en Lieke

Leuk dat u hier bent sinterklaas.
Met uw zakken vol speculaas.
U bent hier op onze school.
Maar had u op de stoomboot wel genoeg
steenkool.
Gelukkig bent u aangekomen.
Dus kan u ons bezoeken als we liggen te dromen.
U rijdt graag op uw paard.
En die is net zo wit als uw baard.
U werkt thuis dit jaar.
En als nog liggen de cadeautjes klaar.
U zit over een paar dagen weer op zee.
Dus ik wil u nog bedanken voor dit spetterende
entree.
Ik zeg u nu weer gedag.
En ik hoop dat ik volgend jaar mijn schoen weer
zetten mag.
Thijmen en Jarno

Sinterklaas rijdt op zijn paard en
priegelt aan zijn baard
Zijn piet gaat door de haard hij
vindt een kaart en ook een taart
Sinterklaas eet een taaitaai
AAAH er zwemt een haai
Jullie zijn gelukkig in Nederland
En u heeft een ring om uw hand
Tess en Keet

Lieve sinterklaas
Je hebt een mooie baard.
Maar je hebt je haar niet in
een staart.
Je piet is helaas ziek.
Gelukkig is hij fanatiek
Hij moet snel een kopje soep.
Want anders krijg hij geen
snoep
Isabel en Lise

Sinterklaas wat leuk dat jij er bent.
Ik hoop dat je ons weer verwent.
Hopelijk krijgen we een cadeau.
Jammer genoeg zit je dit jaar aan je burau.
Je hebt ook je pieten mee.
Over een paar dagen zit je weer op zee.
Heb je deze keer weer een cadeau voor mij.
Dan maakt u mij weer blij.
Ik ben heel blij.
Want je hebt veel voor mij.
Hopelijk blijf je gezond .
En raak je niet gewond.
Hyke en Dieke

Sint met je lange baart.
Met je pieten en je paard.
Weet je wat je me dit jaar kan
geven.
Een zak geld en de liefde van
mijn leven.
Rajeev en Bram

Het schimmelpaard van sinterklaas
ontmoette plotseling zijn baas.
Speculaas bakt de kok.
En koffie drinkt hij uit een mok.
Zijn paard is wit.
En de pieten zijn fit.
Wij vinden
gedichten maaken leuk.
En we liggen in een deuk.
Sarah en Bente

