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Agenda
4 februari
studiedag team – leerlingen groepen 1 t/m 8 zijn vrij. Wel Peuterspetters!
9 februari
voorstelling door Jinky’s MikMak voor peuters en kleuters (onder voorbehoud)
9 februari
SK/MR vergadering (online)
9 februari
oudercommissie Peuterspetters
14 februari
studiemiddag team – alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij!
16 februari
volgende nieuwsbrief
18 februari
Peutergym - gaat niet door
19 februari
Oud Papier
21 t/m 25 februari
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

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 5 t/m 7: Bewonderen
Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering. Over wat bewondering van
mensen kan betekenen. Over het wonder van het kleine en kwetsbare.
Bijbel: De storm op het meer; het delen van vijf broden en twee vissen; het geloof van de Romeinse
officier; het toekeren van de andere wang; de vraag aan de rijke jongeling; het kleine mosterdzaadje
(Lucas 6, 9 en 17. Matteüs 8, 14 en 19).

AVG
Onze nieuwsbrieven worden ook op de website van school gepubliceerd. Vanuit AVG wetgeving mogen
wij geen achternamen vermelden in de nieuwsbrieven. Vandaar dat we vanaf nu bij de jarigen alleen de
voornaam en groep vermelden en ook de vermelding van de ouders die aan de beurt zijn voor het
ophalen van oud papier aangepast hebben.

Onze jarigen
3 februari
9 februari
10 februari

Bente (groep 6)
Jarno (groep 7)
Lise (groep 6)

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!

Cadeau van de AC!
Van de AC heeft de school een geluidsinstallatie gekregen die heel
gemakkelijk buiten gebruikt kan worden om muziek te draaien of om
met behulp van een microfoon een grote groep mensen toe te kunnen
spreken. Heel hartelijk bedankt! Hopelijk kunnen we deze snel in
gebruik nemen!

Bedankbericht van KiKa
Voor de zomervakantie van 2021 hebben wij als school een hele hoop afgeschreven desktopcomputers,
Beeldschermen en toetsenborden op laten halen door Recyclebox. Zij zorgen voor een
milieuvriendelijke verwerking en geven de mogelijkheid de restwaarde te doneren aan een goed doel.
Vanuit school hebben wij er voor gekozen de restwaarde te doneren aan KiKa. Inmiddels is de opbrengst
bekend en ontvingen wij van KiKa het volgende bericht:
“Bedankt dat jullie KiKa hebben gesteund met het doneren van ICT apparatuur en smartphones. Dat waarderen we
enorm.
We zijn heel blij met de mooie donatie van € 350,00 die we hebben mogen ontvangen. Daarmee stellen jullie ons
namelijk in staat belangrijk wetenschappelijk onderzoek te blijven steunen. Want dat werk moet natuurlijk –
ondanks alles – vooral doorgaan, om de genezingskans van kinderen met kanker verder te verbeteren.
KiKa heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. In dit
grootste kinderoncologisch centrum van Europa bundelen artsen, onderzoekers en andere specialisten hun
krachten. Met meetbaar resultaat. Toponderzoekers zijn er in geslaagd bepaalde zeldzame hersentumoren te
kweken in het lab van het Prinses Máxima Centrum. Nu kunnen zij deze tumoren, die vaak slecht of niet te
behandelen zijn bij kinderen, goed bestuderen en gericht zoeken naar nieuwe effectieve medicijnen. Nog een mooi
voorbeeld van een belangrijke doorbraak dankzij een door KiKa gesteund project is een onderzoek naar de vijfjaars overlevingskans van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL). Die kans was 20 jaar geleden nog 80
procent maar is nu, dankzij de gespecialiseerde behandeling in een kinderoncologisch centrum, toegenomen tot 91
procent!
We mogen samen trots zijn op deze resultaten. Tegelijkertijd blijft veel kostbaar onderzoek nodig. Gelukkig
geneest nu 81 procent van alle kinderen met kanker. Maar we willen juist ook die andere 19 procent dat
perspectief bieden. Met betere behandelingen, minder bijwerkingen en een grotere overlevingskans. En dus zet
KiKa haar werk voort – mede dankzij jullie donatie.
Namens KiKa en de kinderen ontzettend bedankt!”

Komende periode een aantal vrije momenten – herhaald bericht

•
•
•

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.
Komende vrijdag, 4 februari, 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.

Oplopend aantal besmettingen, ook op school
Via Parro hebben we u al laten weten dat het aantal besmetting rond en op school oploopt. Sinds vorige
week woensdag hoeven kinderen niet in quarantaine als ze een nauw contact zijn van iemand die
positief getest is (als ze zelf geen klachten hebben), ook niet wanneer een huisgenoot bijv. positief
getest is op corona. Wij willen u vragen om bij milde klachten uw kind te (laten) testen, of thuis te
houden tot uw kind minstens 24 uur klachtenvrij is. Naast verkoudheidsklachten kunnen ook
buikklachten een signaal zijn van een coronabesmetting.
Is uw kind positief getest? Dan gaat het in thuisquarantaine voor de periode die de GGD aangeeft.
Overlegt u met school of het mogelijk is om thuis werk van school te doen, als uw kind zich hier goed
genoeg voor voelt. Hiervoor is het mogelijk dat uw kind het Chromebook van school leent.

•
•
•
•
•
•
•

Verder gelden nog altijd de volgende maatregelen:
Alle volwassenen houden overal 1,5 meter afstand van elkaar.
Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het echt niet anders kan.
Individuele begeleiding gegeven door externen bv. dyslexie behandeling, ergotherapie gaan wel door.
Zij worden wel nadrukkelijk gewezen op hun verantwoordelijkheden m.b.t. de geldende regels.
Volwassenen in de school zijn verplicht een mondkapje te dragen, tijdens het verplaatsen buiten het
leslokaal.
Dringend advies voor leerlingen van de groepen 6 t/m 8 om een mond-/neuskapje te dragen wanneer
ze door de gangen lopen.
Dringend advies voor leerlingen van de groepen 6 t/m 8 om 2x per schoolweek preventief een zelftest te
gebruiken.
En uiteraard de basisregels voor iedereen: zoals vaak en goed handen wassen, hoesten en niezen in de
elleboogholte en thuisblijven/testen bij klachten.
Wij doen ons uiterste best om lesuitval te voorkomen, maar ook leerkrachten kunnen ziek worden,
zeker nu het aantal besmettingen oploopt.
Heeft u nog vragen, stel ze gerust!
Samen maken we er het beste van!

Oud papier
Op zaterdag 19 februari a.s. wordt weer oud papier opgehaald. Een ouder / verzorger van de volgende
kinderen zijn dan aan de beurt: Thijmen (gr. 7), Sarah (gr. 6) en Thijs en Luuk (gr. 5/6). Alvast veel succes
gewenst!

Peutergym gaat niet door
Op vrijdag 18 februari staat Peutergym gepland. Omdat het met de huidige maatregelen (en
besmettingen) niet mogelijk is dat hierbij ouders aanwezig zijn, gaat Peutergym op deze datum niet
door.

Nieuws uit de groepen
Bij iedere nieuwsbrief vindt u een bijdrage van één van de groepen. Deze keer is dit nieuws vanuit groep
7/8.
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op
woensdag 16 februari.

Nieuws vanuit groep 7/8
Het voorleesontbijt
Afgelopen woensdag hebben we het voorleesontbijt gehad.
We werden voorgelezen door juf Marlon en we hadden een krentebolletje gekregen en pakjes
drinken en een toetje. En het boek heette achtste-groepers huilen niet. En toen was het een
gewone school dag.
En daarna mochten we buitenspelen en hebben we met de jongens en de meiden hockey
gedaan en voetbal.
En toen hebben we Crea gedaan.
Daan en Jarno

Crea!
Wij hebben een paar weken voor de herfstvakantie. De eerste crea ronde gedaan.
Toen hebben sommige kinderen bloembakken gemaakt of gelukspoppetjes.
Dat was heel leuk en gezellig. En soms was het best wel moeilijk zoals: bij de bloembakken maken daar was
het timmeren, schroeven en zagen echt heel moeilijk .de dromenvangers die je ook kon maken waren ook best
lastig want je had er veel geduld voor hebben maar dan heb je ook een mooi eindresultaat.
Gemaakt door Tess & Isabel
Techniek Torens
Wij Hebben om de week Techniek Torens dan gaan wij met juf Sanne Proefjes doen en dingen
bouwen. De eerste keer moest je een huis bouwen. De tweede was een knikkerbaan en de
laatste was een motortje die was aangedreven door waterkracht. Je begint in 2 groepen en die
bouwen iets uit de doos die we krijgen. De anderen doen dat ook. Bij de knikkerbaan gingen
twee kinderen de baan bouwen en de andere de lift. Bij het bouwen van het huis moest je de
eerste keer naar buiten kijken hoe de stenen liggen en de tweede keer gingen we hem bouwen
van steentjes en bloem met water.
Thijs en Huub

