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Agenda
11 december
18 december
23 december
24 december

klusochtend ouders / verzorgers groep 5/6 – gaat niet door
oud papier
kerstviering in de groep – 14.30 uur start de kerstvakantie. Kerstviering ’s avonds
gaat niet door
kerstvakantie t/m 9 januari 2022

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).
Week 50 en 51: Verrassend
Inhoud: Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven. En wat het betekent om elkaar te kunnen
verrassen.
Bijbel: Het geboorteverhaal van Jezus (Lucas 1 en 2).

Kerstviering in de eigen groep – viering ’s avonds gaat niet door!
Dit jaar wordt de kerstviering in de eigen groep gevierd, op donderdagochtend 23 december. De
kerstviering die in de schoolkalender staat (19.00 uur), gaat niet door. Dit betekent dat de
kerstvakantie voor iedereen op donderdagmiddag 23 december om 14.30 uur begint. Peuterspeelzaal
Peuterspetters is op vrijdag 24 december ook gesloten.

Onze jarigen
19 december

Sepp van der Velde

(groep 1)

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!

Vanuit de Activiteitencommissie – herhaald bericht
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)

Nieuws uit de groepen
Bij iedere nieuwsbrief vindt u een bijdrage van één van de groepen. Deze keer is dit nieuws vanuit groep
3/4.
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op
woensdag 22 december.
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