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Agenda
26 januari
2 februari
4 februari
9 februari
9 februari
9 februari
14 februari
19 februari
21 t/m 25 februari

Start Nationale Voorleesdagen (t/m 5 februari) met het Voorleesontbijt!
volgende nieuwsbrief
studiedag team – leerlingen groepen 1 t/m 8 zijn vrij. Wel Peuterspetters!
voorstelling door Jinky’s MikMak voor peuters en kleuters (onder voorbehoud)
SK/MR vergadering
oudercommissie Peuterspetters
studiemiddag team – alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij!
Oud Papier
voorjaarsvakantie

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

Nieuw jaar
2022 zit inmiddels al in de derde week en wat zijn we blij dat de school vanaf 10 januari weer open
mocht! Hopelijk is het binnenkort ook weer mogelijk om groepen te mengen, zodat ook de
weekopeningen en overige ‘gewone’ activiteiten als samen op het plein spelen, boeken ruilen met hulp
van biebouders en bijv. de crea-ochtenden in de groepen 5 t/m 8 met hulp van ouders weer kunnen
plaatsvinden. We hebben goede hoop dat er weer een moment komt waarop we alle ouders /
verzorgers ook binnen het schoolgebouw mogen uitnodigen om mee te genieten van al het leuke wat
de kinderen op school doen. Voor dit moment willen we nogmaals onze waardering uitspreken voor de
wijze waarop iedereen omgaat met de geldende maatregelen en de afstemming met school blijft
zoeken wanneer er vragen zijn rondom het al dan niet naar school mogen.

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
22 januari
22 januari

Noa Funke (groep 2)
Tess Funke (groep 2)

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!

Oud papier
Op zaterdag 19 februari a.s. wordt weer oud papier opgehaald. De volgende ouders zijn dan aan de
beurt: Jan Kasper, Maarten Hassink en Randall Reurink. Alvast veel succes gewenst!

Komende periode een aantal vrije momenten

•
•
•

In de schoolkalender en in de agenda op de website van school heeft u het al kunnen lezen, maar bij
deze ter herinnering: in de komende periode zijn er een aantal vrije momenten voor de leerlingen
gepland.
Op vrijdag 4 februari a.s. zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 de hele dag vrij i.v.m. een studiedag
voor het team. Peuterspeelzaal Peuterspetters is deze ochtend wel geopend, dus de peuters worden
zoals gebruikelijk op de peuterspeelzaal verwacht.
Op maandag 14 februari zijn alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. een
studiemiddag van het team.
In de week van 21 februari is het voorjaarsvakantie en zijn zowel de school als de peuterspeelzaal
gesloten.

Voorleesontbijt
Woensdag 26 januari hebben we op school het Voorleesontbijt (in de eigen groep). De kinderen mogen
dan – als ze dit willen - in hun pyjama naar school komen. We gaan gezellig samen ontbijten. Het is
wellicht handig als uw kind voor het naar school gaat toch al iets eet, zodat het niet met een helemaal
lege maag op school komt. Voor het ontbijt wordt gezorgd. Tijdens het ontbijt wordt door de juf
uiteraard voorgelezen!

Wijzigingen in jaarkalender
Fontein Got Talent
In de jaarkalender staat dat we op vrijdag 18 februari Fontein Got Talent houden. Gezien de huidige
maatregelen hebben wij besloten voor deze activiteit een nieuwe datum te prikken, in de hoop dat het
op dat mogelijk is om deze activiteit met alle leerlingen én ouders / verzorgers samen te kunnen vieren.
De nieuwe datum die wij hebben gekozen is: vrijdag 29 april 2022.
SK/MR vergadering
De vergadering van de Schoolkring / Medezeggenschapsraad die gepland stond voor woensdag 2
februari is verplaatst naar woensdag 9 februari. Dit i.v.m. MR scholing op 24 januari en 2 februari.
Judo tijdens gymlessen
Gedurende dit schooljaar wordt tijdens een aantal gymlessen judo aangeboden. De geplande judolessen
op donderdag 20 januari gaan niet door. Wel is er die dag gewoon gym. De eerstvolgende judolessen
staan gepland op donderdag 17 maart
Thema avond Peuterspeelzalen
Op woensdag 16 februari zou een thema avond voor de ouders / verzorgers van alle Peuterspeelzalen
van Fiers Kindontwikkeling en kinderopvang georganiseerd worden. Gezien de geldende maatregelen
hebben wij besloten deze vooruit te schuiven. We hopen de avond alsnog in mei / juni te kunnen
organiseren. Zodra er een nieuwe datum bekend is, laten we dit weten.

Nationale Voorleesdagen
Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest of overdag samen
een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen
een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Hieronder een aantal tips om het meeste
uit dit speciale kwartiertje te halen.

De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van 26 januari tot en met 5
februari. Er wordt een Prentenboek Top 10 samengesteld, waarvan één boek
het Prentenboek van het Jaar is. In 2022 is dat ‘Maar eerst ving ik een
monster’ van Tjibbe Veldkamp.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen zal voor de peuters het boekje ‘Vos gaat
een stukje rijden’ van Susanne Strasser centraal staan. Als afsluiting van de
voorleesdagen staat op woensdag 9 februari een voorstelling gepland voor de
peuters en kleuters in het thema ‘dieren’, waarbij de vos centraal staat.
Uiteraard hopen we dat de dan geldende maatregelen het mogelijk maken dat
deze voorstelling door mag gaan.

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

Nieuws vanuit Peuterspetters
Na de kerstvakantie kwamen er 2 nieuwe peuters bij, dus nu komen er op
woensdag en vrijdagochtend 7 peuters bij Peuterspetters spelen, Vince ,
Eline, Femke, Juna, Milan, Kenna en Lana.
En vanaf 3 december is juf Marion gestart, zodat we nu met 2 juffen op de
groep werken.
Wat doen we zoal op een morgen :
We starten de ochtend met vrij spel en zetten om 9 uur de stoeltjes in de
kring , zingen het 'goedemorgen-liedje' en gaan bekijken m.b.v. onze
dagritme-kaarten wat we deze ochtend gaan doen.

Deze week starten we al met de Nationale Voorleesdagen.
We lezen het boek ‘Vos gaat een stukje rijden’, waarin vos in een rood autootje door
kuilen, over stenen, door plassen en door het bos rijdt. Vos heeft het zo naar zijn zin, dat
hij helemaal niet merkt dat er allemaal dieren achterop zijn staart springen ....de muis.....
de mol....de kever.....en nog veel meer dieren rijden mee.......en vos merkt er niks van!
Ook zullen we een vosje gaan maken en we hebben nog meer ideeën om a.d.h.v. dit boek te
knutselen, zodat de kinderen dit boek volop gaan beleven.....
Boekjes (voor)lezen vinden we erg belangrijk op
de peuterspeelzaal, we krijgen via de
bibliotheek boeken, die de kinderen kunnen
lenen en thuis kunnen lezen.

Elke week hangen er nieuwe platen van LOGO 3000 in de klas waardoor we op een speelse
manier weer nieuwe woorden leren , de plaat van deze week gaat over gooien, rollen en
vangen. Dit kun je dan ook mooi met elkaar oefenen, samen met Bobbi, de pop die ook
altijd mee doet.
Om kwart over 10 eten we gezellig samen fruit aan de
hoge tafel en daarna spelen we lekker een poosje buiten
op het plein.

We sluiten de ochtend binnen af, zingen liedjes, lezen
of een doen nog een spelletje en dan is de morgen
alweer voorbij.

