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Agenda
24 december
8 januari
10 januari

12 januari
15 januari

kerstvakantie t/m 9 januari 2022
klusochtend ouders groep 3/4; gaat niet door
eerste schooldag in 2022; Op 3 januari laat het kabinet weten of de kinderen
naar school mogen vanaf 10 januari of dat onderwijs op afstand georganiseerd
moet worden.
luizencontrole; gaat niet door
oud papier

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

(beeld uit ‘Nina heeft de hoofdrol’, het prentenboek wat tijdens de kerstviering in de groep gebruikt is)

Gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling gewenst
De komende weken zijn wat het aantal uren daglicht betreft de donkerste weken van het jaar. Overal
om ons heen schijnen echter ook veel lichtjes. In de kerstviering in de groep (vorige week vrijdag)
hebben we het ook gehad over hoe we licht kunnen brengen. Wij hopen dat iedereen de komende
Kerstdagen en de jaarwisseling groots mag vieren, weliswaar in kleine kring, met oprechte aandacht
voor elkaar.
God van alle mensen,
We gaan vandaag met elkaar
misschien wel het mooiste verhaal
over licht en vrede spelen en zingen.
Het is uw verhaal voor de wereld.
Een verhaal dat meteen begint
als u zich met ons verbindt.
Dank u wel dat u bij ons wilt horen.
Dank u wel voor het bijzondere cadeau
dat we met kerst van u hebben gekregen.
Een hemels kind dat licht voor de wereld wil zijn.
Dank u wel voor uw eigen kerstkind.
Help ons om net als het kerstkind
lichtbrengers te zijn.
Lichtbrengers voor mensen die het moeilijk hebben.
Die in het donker van hun eigen leven
soms geen hand voor ogen meer zien.
Dank u wel dat wij het licht van u mogen doorgeven
en zo de wereld mooier en lichter kunnen maken voor iedereen.
Amen
(openingsgebed van de kerstviering 2021)

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 2 t/m 4: Groeien
Inhoud: Over groeien in kennis, in mogelijkheden, in ambities en dromen, over groeien als mens. Over
wat groei doet met mens en wereld, over grenzen aan de groei.
Bijbel: Johannes in de woestijn; Johannes doopt Jezus. Jezus leest voor uit de Tora en geneest mensen.
Jezus zoekt leerlingen (Lucas 3 t/m 5).

Onze jarigen
26 december
28 december
6 januari

Omar Razouk (groep 3)
Thijs Boode (groep 8)
Lars Eisses (groep 1)

Oud papier
Op zaterdag 15 januari a.s. wordt weer oud papier opgehaald. De volgende ouders zijn dan aan de
beurt: Arie Buitendijk – Ronald Grevink – Tore van der Leij. Alvast veel succes gewenst!

Luizencontrole
Op woensdag 12 januari staat een luizencontrole gepland. Deze kan, gezien de geldende maatregelen,
niet doorgaan. Daarom het verzoek aan alle ouders / verzorgers om thuis extra goed te controleren op
hoofdluizen of neten. De ervaring leert namelijk dat na een vakantie van langer dan één week meer
kinderen hoofdluis en/of neten oplopen. Mocht u bij uw kind luizen of neten vinden, wilt u dit dan ook
doorgeven aan school?

Ouders van waarde – tijdschrift Thuis & school
Bij deze nieuwsbrief bieden wij u graag het online tijdschrift Thuis & school aan. Dit is een tijdschrift
voor ouders van schoolgaande kinderen en een uitgave van Ouders van waarde. U vindt het tijdschrift
als bijlage bij deze nieuwsbrief, maar kunt ook klikken op de afbeelding om naar het tijdschrift te gaan.

Tip voor in de kerstvakantie – voor de bovenbouw
Wij ontvingen het volgende bericht:

Nieuws van derden
Van de Buurtsportcoaches ontvingen we bericht over activiteiten die zij organiseren tijdens de
kerstvakantie. Deze zijn te vinden op https://www.actiefincoevorden.nl/
In de flyer die tegelijk met deze nieuwsbrief verzonden wordt, vindt u daarnaast informatie over ‘de
Alleskunner’. Kinderen gaan met individuele spelletjes de strijd met elkaar aan. Tijdens elk spel kunnen
de kinderen punten verdienen en de gene met de meeste punten is de uiteindelijke Alleskunner.

Nieuws uit de groepen
Bij iedere nieuwsbrief vindt u een bijdrage van één van de groepen. Deze keer is dit nieuws vanuit groep
1/2.
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op
woensdag 19 januari.

Nieuws uit groep 1/2
Vanaf november hebben we gewerkt aan het thema ‘bakker’. We
werkten vanuit het boek ‘De bakker.’ We hadden een echte
bakkerij in de klas, waar tijdens de Sinterklaastijd pepernoten en
chocoladeletters werden gemaakt en verkocht. Tijdens de Kersttijd
bakten we kerstkoekjes.

In de Sinterklaastijd hebben we samen juf Lara een Sinterklaas geknutseld, pepernoten
gebakken en kwam Sinterklaas zelfs bij ons op school. Spannend maar erg leuk.

Toen Sinterklaas met de stoomboot terug naar Spanje ging, stond bij
ons de kerstboom alweer in de klas. Iedereen heeft zelf een kerstbal
mogen uitzoeken en zo hebben we de kerstboom versierd.
Tijdens de inloop hebben we kersthangers gemaakt, een kerstboom
gevouwen en met figurovorm verschillende kerstballen gemaakt.
In de taalhoek konden we een zandtovenaar
spelen. In de huishoek stond een kleine
kerstboom die de kinderen konden optuigen en
de tafel werd netjes gedekt. Tijdens een
woordenschatles van Logo3000 leerden we
hoe we de tafel moeten dekken, de hulpjes
van die dag konden dat al even oefenen.

Als afsluiting hebben we afgelopen vrijdag de kerstviering gevierd. Wat was iedereen mooi
gekleed. Groep 1/2 wenst jullie fijne feestdagen en een goed 2022!

