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Agenda
In ieder geval tot 8 februari
5 februari
20 februari
20 t/m 28 februari

School gesloten i.v.m. lockdown. Er vindt onderwijs op afstand plaats
Studiedag team. Leerlingen zijn vrij! (zie verderop in deze nieuwsbrief)
Oud papier
Voorjaarsvakantie

Onderwijs op afstand
Vorige week hebben de ouders / verzorgers een attentie vanuit school ontvangen als waardering voor
alle inzet tijdens de huidige periode van onderwijs op afstand. Ondanks het gegeven dat we veel
kinderen en ouders / verzorgers momenteel alleen online zien, voelen we een grote verbondenheid met
iedereen. Samen doen we alles wat in onze mogelijkheden ligt om de kinderen zo goed als mogelijk te
begeleiden in hun totale ontwikkeling.
We hopen uiteraard dat we snel weer onderwijs op school mogen geven. Of dit vanaf de week van 8
februari weer mogelijk is, zal in de loop van volgende week duidelijk worden. Dit is dus nog even
afwachten. Zolang de lockdown nog geldt, blijven we onderwijs op afstand organiseren zoals we dit nu
doen. Vorige week heeft u de mogelijkheid gehad om via de link in Teams tops en tips te geven aan de
juffen. Ook deze week is dit weer mogelijk. Morgen verschijnt in Teams opnieuw een link naar het
formulier. Heeft u of uw kind tops of tips voor de juffen, laat het ons weten!
Vanuit de tips die we vorige week hebben ontvangen (ook via de MR / Schoolkring), hebben we
gesproken over het gegeven dat leerlingen via Teams niet alleen online contact hebben met de eigen
juffen, maar ook onderling chatten.
Wij begrijpen heel goed dat kinderen contact zoeken met elkaar. Ze zullen elkaar ongetwijfeld ook
missen! Vanuit school hebben we een aantal basisafspraken opgesteld, waarbij we de hulp van ouders /
verzorgers nodig hebben als het gaat om het zicht houden op wat er tijdens onderling chatten gebeurt.
De basisafspraken:
- Op schooldagen mag je na half 12 chatten met andere kinderen. Voor half 12 gebruik je de
chatfunctie binnen Teams alleen voor privéberichten naar je juf
- Elkaar helpen met schoolwerk via Teams is heel fijn: doe dit op schooldagen wel na half 12
- Klets online mét elkaar, niet óver elkaar
- Praat in chatberichten vriendelijk tegen elkaar

We merken dat kinderen elkaar op komen zoeken op het schoolplein / de directe omgeving van de
school. Uiteraard gunnen wij de kinderen dit sociale aspect en juichen wij het toe dat ze buiten spelen
als hun schoolwerk gedaan is!
Er zijn ook kinderen die gebruik maken van de noodopvang op school. Wanneer deze kinderen in de
pauze buiten spelen, kan het zijn dat we kinderen die geen gebruik maken van de noodopvang moeten
vragen om het schoolplein te verlaten. Dit omdat er dagelijks een beperkt aantal teamleden op school is
en wij alleen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de kinderen in de noodopvang. Wilt u dit met
uw kind bespreken, wanneer het buiten gaat spelen in de omgeving van de school? Wij hopen op uw
begrip.

Onze jarigen
22 januari
3 februari
7 februari
9 februari
10 februari

Tess Funke (groep 1)
Noa Funke (groep 1)
Bente Tapken (groep 5)
Melina Remmerde
Jarno Scholte (groep 6)
Lise Weuring (groep 5)

Oud papier
Op zaterdag 20 februari wordt weer oud papier opgehaald. Dan zijn aan de beurt:
Jan Kasper, Maarten Hassink en Lucas Hunse.
Veel succes gewenst!

Studiedag vrijdag 5 februari
In de activiteitenkalender hebt u kunnen zien dat op vrijdag 5 februari een studiedag voor het team
gepland staat en dat de kinderen vrij zijn. Deze studiedag geeft de leerkrachten de gelegenheid aan
zaken te werken waar we tijdens deze periode van onderwijs op afstand niet aan toe komen.
Dit betekent dat voor vrijdag 5 februari geen dagtaak gegeven zal worden, leerkrachten niet bereikbaar
zijn in Teams en dat er die dag geen noodopvang mogelijk is op school. De leerlingen (en daarmee u de
ouders / verzorgers ook) zijn dus echt even een dag vrij van schoolwerk.

Bereikbaarheid school
Gisteren bleek dat de mailserver van het mailadres van school volgelopen was en mails niet meer
afgeleverd konden worden. Inmiddels is dit probleem verholpen en komen mails weer netjes binnen.
Onduidelijk is of alle mails die tussen 12 en 26 januari naar het mailadres van school zijn gestuurd
gisteren alsnog zijn binnengekomen. Hebt u in die periode een mail gestuurd en nog geen reactie
ontvangen, wilt u dit dan even laten weten? Dit kan via info@fonteinsleen.nl of via
wilma.geuzinge@fiers.nu

Peuterspetters
Het traject om peuterspeelzaal Peuterspetters officieel te registreren als opvanglocatie voor peuters is
helemaal afgerond en het lokaal is ingericht. Zodra de school weer open kan, kunnen de peuters die een
contract hebben voor Peuterspetters bij juf Janny in hun eigen peuterlokaal komen spelen! De ouders /
verzorgers van de peuters die voor de kerstvakantie op de woensdag- en vrijdagochtend al op school
kwamen, krijgen uiteraard bericht van de exacte datum waarop we van start gaan. Heeft u het contract
nog niet ingevuld en ondertekend ingeleverd op school, maar wilt u wel graag dat uw kind naar
Peuterspetters blijft gaan, doe dit dan a.u.b. alsnog. Zonder contract is het niet meer mogelijk voor uw
peuter om Peuterspetters te bezoeken.

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 4 t/m 6 is het thema: Verdienen
Inhoud: Verdiende loon en verdiende straf; aandacht, geld, vriendschap, kansen en geluk verdienen.
Bijbel: Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); Zacheüs (Lucas 19); De toren van Siloam (Lucas 13); De
talenten (Matteüs 25); Schulden terugbetalen (Matteüs 18, 23); De boom zonder vruchten (Lucas 13).
Heb je mij weleens gezien?
Ik verdien een dikke tien.
En dan ook nog wat kastelen
en een schatkist met juwelen.
Ik wil een tijger en een paard
want dat ben ik zeker waard.
(gedichtje onderbouw)
Als je je inzet, verdien je een beloning. Een compliment, een reep chocolade of een goed salaris. Thuis,
in school en in de samenleving vinden we dit heel gewoon en onze kinderen worden ermee opgevoed.
Maar is dit wel zo eenvoudig?
De Bijbelverhalen in dit Trefwoordthema zorgen ervoor dat we vragen gaan stellen. Zo vertelt Jezus over
een merkwaardige baas: arbeiders die de hele dag gewerkt hebben betaalt hij net zoveel als arbeiders
die maar een uurtje gewerkt hebben. Hoe zit dat dan met loon naar werken? Hoe eerlijk is het dat
topvoetballers miljoenen verdienen? Krijg je niks als je niet werkt? En wat als je niet kunt werken?
In een ander Bijbelverhaal gaat Jezus op visite bij een corrupte belastingambtenaar die voor de vijand
werkt en ook nog eens geld achterover drukt. De mensen spreken er schande van: dat verdient die man
niet! Straf, dat verdient hij! Of verdienen mensen altijd nog een tweede kans?
De kinderen worden uitgedaagd om samen na te denken, vragen te stellen en zelf naar antwoorden te
zoeken. De verhalen en liedjes geven belangrijke vragen mee zoals: Wat is rechtvaardig en maakt geld
mensen gelukkig?

We hebben afgesproken dat vanaf nu minstens 1 bijbel verhaal per week aangeboden wordt in de
periode van onderwijs op afstand. De vorm waarin dit gebeurt (vooraf opgenomen filmpje of
ingesproken verhaal of bijv. tijdens een online moment met (een deel van) de groep) kan per groep
verschillen.

Leuk nieuws!
De kinderen van groep 7/8 hebben vorige week
door het oplossen van een rebus al gehoord wat
Luuk, het zoontje van juf Marlon ons via deze
foto ook laat weten: Luuk krijgt een broertje of
zusje! Juf Marlon, van harte gefeliciteerd met de
zwangerschap!

Nieuws uit de groepen
Bij iedere nieuwsbrief vindt u een bijdrage van één van de groepen. I.v.m. de lockdown is dat deze keer
echter niet mogelijk.
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op
woensdag 10 februari

