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Agenda
16, 17 en 18 december
19 december
19 dec. t/m 3 jan.
4 t/m 17 jan.
16 januari

School gesloten i.v.m. lockdown. Leerlingen werken aan meegegeven pakketje
Oud papier
Kerstvakantie
School gesloten i.v.m. lockdown. Er vindt onderwijs op afstand plaats
Oud papier

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 1 t/m 3 is het thema: Horen
Inhoud: Geluiden en de menselijke stem; aandachtig en kritisch luisteren; dovenmansoren of een
gewillig oor.
Bijbel: De doop van Jezus (Lucas 3, 1-22); Jezus in de tempel (Lucas 2, 41); De splinter en de balk
(Matteüs 7, 1); Luisteren naar valse profeten (Lucas 11, 44); Huis op de rots (Lucas 6); Parel en schat in
de akker (Matteüs 13, 45).

Onze jarigen
18 december
26 december
28 december
6 januari
17 januari

Sepp de Velde (Peuterspetters -> groep 1/2)
Omar Razouk (groep 3/4)
Thijs Boode (groep 7)
Lars Eisses (Peuterspetters -> groep 1/2)
Lars Warczinski (groep 8)

Oud papier
Komende zaterdag, 19 december, wordt er oud papier opgehaald. Dan zijn aan de beurt:
Arjan Selles, Edwin de Groot en Randall Reurink.
Veel succes gewenst!
De daaropvolgende datum waarop oud papier wordt opgehaald is zaterdag 16 januari. Dan zijn aan de beurt:
Arie Buitendijk, Ronald Grevink en Tore van der Leij.
Ook jullie alvast succes gewenst!

Klusochtenden zaterdag 12 december en 2 januari gaan niet door
– herhaald bericht
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
Afgelopen dinsdagmiddag heeft de kerstviering plaatsgevonden. Ondanks het gegeven dat er geen
generale repetitie had plaatsgevonden omdat we de kerstviering 2 dagen naar voren hebben moeten
halen, was het een hele fijne en sfeervolle viering met elkaar. Foto’s komen z.s.m. op de website van
school. Van de viering zijn ook opnames gemaakt. Wij proberen nog deze week een link te mailen aan
alle ouders / verzorgers om de opnames te kunnen downloaden. Wilt u, in verband met de privacy, de
opnames niet verder verspreiden?

Jubilea en afscheid
Aansluitend aan de kerstviering, hebben we juf Jennie en juf Brenda in het zonnetje gezet. Beiden
hadden namelijk een jubileum te vieren: juf Brenda is al 25 jaar werkzaam op De Fontein en juf Jennie is
al 25 jaar werkzaam in het onderwijs! Dat moest natuurlijk gevierd worden. De jubilarissen kregen
cadeaus en voor alle leerlingen was er gebak!

Maar er werd ook afscheid genomen. Onze conciërge, meester Henk, was gisteren voor het laatst op De
Fontein. Wij wensen meester Henk alle goeds voor de toekomst.

Nieuws van anderen


Bericht van Jongerenwerk MWC: er worden in de kerstvakantie dagelijks online activiteiten voor kinderen
vanaf 8 jaar georganiseerd. Iedereen kan vanuit huis meedoen. Meer info op Facebook of Instagram (zoek op
Jongerenwerk Coevorden MWC)

Nieuws uit de groepen
Bij iedere nieuwsbrief vindt u een bijdrage van één van de groepen. Deze keer komt het nieuws uit groep 3 / 4
(zie volgende pagina’s).
De nieuwsbrief verschijnt normaal gesproken iedere twee weken. I.v.m. de lockdown verschijnt
de eerstvolgende nieuwsbrief op woensdag 27 januari

Wat was het een spannende bedoening in onze groep. 4 december... komt hij wel,
komt hij niet...

Hoera, Sinterklaas was er! De kinderen hingen aan zijn lippen. Gelukkig waren ze niet te zenuwachtig om voor de
Goedheiligman te zingen, te dansen en met hem te praten. Lekker pepernoten snoepen en spelen met het leuke
cadeau. Het was een fijne morgen!
En Sinterklaas en Piet waren net vertrokken of de kerstboom stond al te pronken
in de klas.
‘s Morgens beginnen met de lichtjes van de boom en de adventskaarsjes die
branden is wel heel sfeervol. Na het “Dank u Sinterklaasje” horen en leren we nu
kerstliedjes! De afgelopen periode hebben we ons dus echt niet verveeld.
Dat doen we nooit, om eerlijk te zijn! Er wordt
hard gewerkt in de groepen en de kinderen leren
veel. Ze doen goed hun best!
Er is nu ook een nieuwe juf in de groep. Ze vindt het heel erg fijn! Leuke kinderen,
prettige ouders en gezellige collega's, dat wil iedereen toch wel?

Gelukkig maken we in deze spannende tijd (want dat is het... hoe leuk
ook!) ook tijd vrij om creatief bezig te zijn. Verschillende technieken en
onderwerpen komen aan bod. En ook dan moet je goed luisteren naar
de opdracht... welke volgorde houd je aan? Waar kan je uit kiezen? En
wanneer is je werk klaar? Samen kijken naar elkaars werk, trots zijn
op elkaar en met elkaar opruimen horen hier zeker bij.

Alle kinderen (en hun juffen) wensen u allemaal heel prettige feestdagen. Heb het goed, zorg voor elkaar en tot in
het nieuwe jaar!

