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Agenda
24 november
26 november
29 november
1 december
3 december
5 december
6 december

tweede aflevering Fiers Sinterklaasjournaal
maandsluiting groep 5/6
weekopening groep 7/8
derde aflevering Fiers Sinterklaasjournaal
Sinterklaasfeest op school
Sinterklaas
weekopening groep 1/2

Vanaf nu kunt u ook in de agenda op de website van school kijken welke activiteiten en of vrije dagen er
gepland zijn: www.fonteinsleen.nl

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.
Week 47 t/m 49: Zie je het?
Inhoud : Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben voor de
signalen van een toekomst van vrede en rechtvaardigheid.
Bijbel : Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede (Jesaja 1 t/m 11).

Onze jarigen
27 november
Lyno de Vries (Peuterspetters)
Lyno wordt 4 jaar en maakt daarom de overstap naar groep 1!

Aanscherping maatregelen voor het onderwijs
De PO raad heeft een extra uitwerking van de basismaatregelen opgesteld voor het onderwijs. Hierover
ontvangt u bij deze nieuwsbrief een brief vanuit scholenvereniging Fiers. De daar genoemde
maatregelen gelden vanaf donderdag 25 november ook voor onze school. Dit betekent dat ouders /
verzorgers vanaf donderdagochtend niet meer de school inkomen, ‘tenzij het echt niet anders kan’.
Mocht u denken dat dit voor u van toepassing is, neemt u dan even telefonisch contact op met school
om hier concrete afspraken over te maken.
De ouders / verzorgers van de peuters die vandaag aanwezig waren, zijn al op de hoogte dat vanaf
komende vrijdag de peuters door juf Janny opgehaald worden op het plein, bij de fietsenstalling. Ook
komen de peuters samen met juf Janny om 12 uur weer naar buiten.

Fiers Sinterklaasjournaal en sinterklaasfeest op school
Vandaag hebben de leerlingen op school de tweede aflevering van het Fiers Sinterklaasjournaal
gekeken. En Sinterklaas heeft een opdracht voor ze: ontwerp een fiets! Als u de aflevering thuis ook wilt
bekijken, dan kan dit via https://youtu.be/HbPw4Fcty7U
Op vrijdag 3 december vieren we op school het sinterklaasfeest. Helaas dus zonder aanwezigheid van
ouders / verzorgers. Dit jaar gaan de kinderen allemaal op de gebruikelijke tijd naar binnen, alsof het
een gewone schooldag is. We hebben bericht gehad dat Sinterklaas ook De Fontein komt bezoeken,
maar het is nog even een verrassing wanneer we hem zullen zien deze vrijdag!
De kinderen in de groepen 5 t/m 8 helpen Sinterklaas door voor volgende week 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.

Vanuit het team
Dit schooljaar zijn we in groep 1/2 gestart met juf Heleen op de maandag en juf Demi op dinsdag t/m
vrijdag. Zoals bekend heeft juf Heleen al enige tijd voor de herfstvakantie vanwege persoonlijke
omstandigheden haar werkzaamheden op De Fontein neergelegd. Haar afwezigheid is tot de
herfstvakantie opgevangen door juf Demi en vanaf de herfstvakantie door juf Wilma. Inmiddels is in
goed overleg besloten dat juf Heleen haar vaste werkdag op De Fontein anders gaat invullen binnen
Fiers).
Er is gezocht naar een structurele oplossing voor de groepsbezetting van groep 1/2. We zijn blij te
kunnen melden dat, met ingang van 6 december, juf Dian Poppen iedere maandag les zal geven in groep
1/2. Juf Demi blijft van dinsdag t/m vrijdag voor de groep.

Op vrijdag 3 december zal juf Jacqueline voor het laatst bij ons op school werken. De week daarna komt
juf Marlon namelijk terug van verlof. De groepsbezetting voor de groepen 5 t/m 8 ziet er vanaf 6
december als volgt uit:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Groep 5/6
Juf Marieke
Juf Marieke
Juf Marieke
Juf Marieke
Juf Jolande
Groep 7/8
Juf Jolande
Juf Jolande
Juf Marlon
Juf Marlon
Juf Marlon
Met ingang van week 48 zal iedere dinsdag een conciërge aanwezig zijn op De Fontein. Zijn naam is
Koos Prinsen. Meester Koos zal ook leerling vervoer voor één van de scholen van Fiers verzorgen, wat
betekent dat de werktijden van meester Koos op De Fontein binnen de schooltijden van de leerlingen
zullen liggen.
Recent is juf Wilma gestart met de opleiding Schoolleider Vakbekwaam. Dit betekent dat juf Wilma
wekelijks gemiddeld 1 dag per week zal besteden aan deze opleiding en dat zij (vanaf 1 december) in de
meeste weken op 3 dagen op school aanwezig zal zijn.

Muziek op schoot voor peuters – gaat helaas niet door
Afgelopen dinsdag hebben een aantal peuters en hun ouders /
verzorgers genoten van het samen muziek maken. Helaas hebben we
de lessen Muziek op schoot voor de komende weken moeten
afzeggen.
Helaas zal ook de geplande Peutergym op 15 december niet
doorgaan.

Overstappen op Eindtoets van IEP en volgend schooljaar ook het
leerlingvolgsysteem
We stappen dit schooljaar over op een andere eindtoets voor groep 8, te weten de IEP Eindtoets. Deze
eindtoets wordt afgenomen op 20 en 21 april 2022. Deze overstap van de centrale eindtoets (CITO) naar
de IEP Eindtoets maken wij omdat wij inschatten dat deze toets onze leerlingen beter in staat stelt te
laten zien wat ze kunnen.
‘De IEP Eindtoets is een papieren toets die de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen
meet en wordt afgenomen in twee dagdelen van twee uur. Met een mooie en frisse opmaak, leuke
teksten en heldere vragen verlagen we de spanning zoveel mogelijk bij de leerlingen, zodat ze écht
kunnen laten zien op welk niveau ze staan. Toetsen mogen namelijk vooral ook leuk zijn om te maken,
dat haalt het beste in een leerling naar boven.’
In het voorjaar gaan wij ons ook voorbereiden op de overstap (m.i.v. schooljaar 2022-2023) naar het IEP
leerlingvolgsysteem, ter vervanging van de CITO toetsten.
Bij IEP is het eigenaarschap van kinderen groter; IEP staat ook voor “inzicht-eigen-profiel”. Het kind
weet door deze toetsen beter wat hij/zij al kan en wat hij/zij nog moet leren.
In de IEP-toetsen worden leerdoelen waar de leerlingen het afgelopen half jaar aan gewerkt hebben
getoetst. Het zijn vaardigheidstoetsen waar meer dan alleen reken en taal wordt getoetst. IEP werkt
met een kindbeeld, waarin bijvoorbeeld leeraanpak ook een plekje krijgt. Elk kind meet zich ook aan
zichzelf en minder aan “een gemiddelde leerling”.
IEP heeft een digitale verwerking en dat betekent dat wij als leerkrachten de toets niet hoeven na te
kijken. Daarmee hebben wij meer tijd om de resultaten bespreekbaar te maken met het kind, om het
eigenaarschap te vergroten. Het is kijken wat een kind kan en dat geeft meer betekenis aan het toetsen.
Wij kijken uit naar deze ontwikkeling en wat het ons gaat brengen in de toekomst.

Maandsluiting
Vrijdag a.s. (26 november) vindt de derde maandsluiting van dit schooljaar plaats. Deze keer verzorgd
door groep 5/6. Hoewel het voorlopig dus niet in aanwezigheid van ouders / verzorgers kan, zijn wij blij
dat we nog wel met alle leerlingen samen vieringen mogen houden. Dit betekent dat ook geplande
weekopeningen zoals gepland doorgaan.

Vanuit de Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie zoekt 2 nieuwe leden. Zou je (meer) betrokken willen zijn bij de school of
andere ouders willen leren kennen? Lijkt het je leuk om mee te denken en mee te helpen met
activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, een boekenbal, plantjesproject of fancy
fair? Of heb je leuke ideeën voor nieuwe activiteiten?
Meld je dan aan voor de Activiteitencommissie!
De Activiteitencommissie is met ingang van 1 januari 2022 op zoek naar 2 nieuwe leden. Voor de
diversiteit in het team gaat onze voorkeur uit naar ouders van kinderen in de onderbouw. De
Activiteitencommissie komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. In overleg verdelen we de taken. Je hoeft
dus niet voor elke activiteit beschikbaar te zijn. Heb je belangstelling of wil je meer weten?
Neem dan contact op met Karin Koers, tel. 06-19289462.
De vertrekkende leden zijn dit hele schooljaar nog actief in de Activiteitencommissie om jou wegwijs te
maken.
Hartelijke groet!
Activiteitencommissie De Fontein
Karin Koers, voorzitter
Inge Kasper, secretaris
Petra Koek, penningmeester
Geja Oortwijn
Linda Lanting
Ard Remmerde
Patricia Sewrajsing
Marieke Nijboer (juf)

Oud papier
Op zaterdag 18 december a.s. wordt weer oud papier opgehaald. Deze datum stond in eerste instantie
niet op de jaarplanning, omdat Area had aangegeven dan geen wagen beschikbaar te hebben. Bij nader
inzien is er wel een wagen beschikbaar, dus wordt ook in december oud papier opgehaald door ouders
van De Fontein. De volgende ouders hebben zich aangemeld voor 18 december: Edwin Renting,
Matthias Winkelman, Harmen Weuring. Alvast veel succes gewenst!

Nieuws uit de groepen
Bij iedere nieuwsbrief vindt u een bijdrage van één van de groepen. Deze keer is dit nieuws vanuit groep
5/6.
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op
woensdag 8 december.

Nieuws uit groep 5/6
Boomfeestdag
Eerst kregen we uitleg over de bomen planten. Toen liepen we naar de waterzuivering want
daar gingen we de bomen planten. En toen gingen we bomen planten dat was leuk. Er waren
al gaten gemaakt waarin de boompjes konden staan. En toen moesten we allemaal een
schepje pakken. En toen mochten we de boompjes in het gat doen en het gat dicht drukken.
En obs de Akker deed ook mee en dat was super leuk. Toen kwamen groep 7/8 van de
Fontein en de Akker toen gingen vier kinderen de grote boom planten met wethouder
Huizing. Toen kregen we allemaal een tasje met een pakje drinken en een mandarijn en een
mooie liniaal.
Keet en Bendt

Theaterlessen
Er zijn theaterlessen geweest en die hebben we met veel plezier gedaan. In het begin was
het helemaal niet moeilijk daarna werd het al een beetje moeilijk. We hebben zelf een
beeld gemaakt waarbij je op elkaar moest reageren. en je moest zelf een toneelstuk
bedenken en uitvoeren voor elkaar.
Jenna en Emma

Leesvreters
De afgelopen 8 weken hebben we veel boeken gelezen. Elke week waren er 2 vragen. We
staan nu samen met 3 andere scholen op de eerste plek! Deze week hebben we de laatste
quizvragen. Volgende week hebben we een afsluitend spel op school over alle boeken die we
gelezen hebben.

Sinterklaas
Wij zijn met sinterklaas bezig.
En dat vinden wij heel leuk.
Want wij tekenen en rijmen voor die lieve sint.
En wij hebben lootjes getrokken.
Want de sint heeft het al heel druk.
Want er zijn heel veel schoenen.
Die moeten ook nog worden gevuld.
Rajeev en Laureen

In de klas hebben de kinderen een tekenopdracht
gemaakt van een sportende Sinterklaas.
Zo zie je aan ons prikbord o.a. een tekening van een Sinterklaas
die aan gewichtheffen doet, op voetbal zit
of een hockeywedstrijd speelt.

