Spetters
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de digitale Spetters van December 2019. In de Spetters informeren wij u over de dagelijkse
gang van zaken op school. Neemt u bij onduidelijkheden contact op met de groepsleerkracht of
ondergetekende(n). U vindt de Spetters ook op www.fonteinhouten.nl/Nieuws/Spetters.
Voorwoord
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Maanden vliegen voorbij. Het eerste deel van het schooljaar zit er al bijna op. De kinderen hebben veel geleerd.
We hebben successen gevierd. Er is veel om met trots op terug te kijken.
Na alle harde werken mogen we uitrusten, in een vakantie vol met feestelijke momenten.
Tegelijk is het ook een periode van bezinning. Bezinning op alles wat ‘donker’ is: Oorlog, buitensluiten,
natuurrampen, onderdrukking, ziekte, gemis……
Het is goed om daarbij stil te staan en om te zien naar wie dat nodig heeft. Dat hoeft niet vanuit hopeloosheid,
maar dat mogen we doen vanuit verwachting, vanuit onze dromen over wat ‘Vrede’ is.
Mede namens het team wensen wij u vredevolle feestdagen en alle goeds voor 2020!
Corrie van der Sar.
Vrede
Vrede klinkt als stilte, proeft als een heerlijk woord.
Vrede voelt gelukkig, warmt je op als je het hoort.
Vrede geef je door, deel je met elkaar.
Zo wordt vrede meer en meer.
Maak die kerstdroom waar !
Elke voetstap die je zet naar wie eenzaam is.
Elk lief woord verzacht verdriet, troost bij gemis.
Elke glimlach die je geeft aan wie somber is.
Elke uitgestoken hand heeft betekenis.
Vrede kun je doen. Vrede dat ben jij. Breng vrede dichtbij.
Verras iedereen als het kan.
Zorg voor onverwacht veel vrede.
Vrede. Vrede. Vrede.
Welkom!
Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom aan de volgende kinderen:
·
·

Groep 1/2A: Fayèn Dauvillier
Groep 1/2B: Lucas Mol, Lauren Mulder, Tesse Mulder

Alle nieuwe Spetters een spetterende tijd op De Fontein gewenst.
Wij hopen dat jullie je snel thuis voelen.

Uitnodiging Nieuwjaars’borrel’
We nodigen u allen van harte uit voor een kort samenzijn om elkaar een goed 2020 te wensen.
Op vrijdagmorgen 10 januari 2020 staan om 8:30 uur koffie en thee klaar in de verdiepte ruimte.
Ouders spreken die je al jaren kent of kennis maken met nieuwe ouders… u bent van harte welkom!
Team
Eerst vreugde! In het gezin van Lieske, Dave en Lieve de Waard werd Gabriël
geboren op 19 oktober 2019. Lieske en Gabriël maken het goed. Lieske geniet nu
nog van haar bevallingsverlof. Vanaf 1 februari ziet u haar weer op school.
Sandra Bisschop herstelt en is aan het re-integreren. Vanaf 10 januari zal zij op de
vrijdag haar groepstaak weer op zich nemen. Daarmee neemt Benika afscheid van
de ‘Stoere Appel’ groep. Als taalondersteuner blijft Benika gewoon werkzaam op De Fontein.
Nieuwe organisatiestructuur in de Bovenbouw
De teams A, B, C en D werken als een trein. Leerkrachten zijn op elkaar ingespeeld en ervaren het als positief
om zo intensief met elkaar samen te werken en met elkaar de verantwoordelijkheid te dragen voor de
kinderen.
Het is een feest om te zien hoe zelfstandig de kinderen werken tijdens contractwerk. Alle beschikbare ruimten
worden benut. En de instructies kunnen ongestoord verlopen omdat één van de collega’s de kinderen die zelf
aan het werk zijn begeleidt.
Het is mooi om te zien dat een groepje kinderen regelmatig gebruik maakt van het stiltelokaal. Zij ervaren, dat
zij zo het beste kunnen werken.
Ook het leren van elkaar wordt zichtbaar. Als voorbeeld geef ik u dat kinderen uit de hogere leerjaren
vaardigheden aanleren aan de jongere. Met name tijdens het projectwerk.
Met z’n allen gymmen was wennen. Door aanpassingen in de verdeling van de groepen en de zalen horen we nu
ook meer tevredenheid van de kinderen.
Tijdens de studiedag van 18 november hebben we ons als team gebogen over de verdieping van het werken in
teams. ‘Werken vanuit de bedoeling’ stond centraal. Waar eerst de werkwijze en het systeem veel aandacht
vroegen, krijgen we nu tijd en ruimte om de ‘Bedoeling’ steeds verder vorm te geven. Samenwerken, leren van
en met elkaar, weten wie je zelf bent, wat je kunt en hoe je dat wilt bereiken, in relatie tot de ander is onze
focus. Een prachtige uitdaging om aan te werken in 2020!
De kalender















19 december
20 december
21 december
05 januari 2020
08 januari
10 januari
13 januari
14 januari
14 januari
21 januari
07 februari
19 februari
21 februari
22 februari

Kerstwandeling
Alle kinderen om 12:30 uur vrij
Start kerstvakantie
Einde Kerstvakantie
Luizencontrole
Nieuwjaars’borrel’ om 8:30 uur
Natuniekmiddag gr. 12345
Natuniekmiddag gr. 12345
Vergadering OR
Vergadering MR
Open ochtend nieuwe ouders
Natuniekdag groep 12345
Studiedag: alle kinderen vrij
Start voorjaarsvakantie

De jaarkalender treft u aan op de website: www.fonteinhouten.nl onder ‘Informatie’/‘Spetterinfo‘.

Trefwoord
Week 37 en 38 (9 t/m 20 september): Beloven
Inhoud: Doen wat je belooft; commitment en vertrouwen.
Bijbel: Abraham en de belofte van God; In Egypte; Abraham en Lot uit elkaar (Genesis 11 t/m 15).
Week 39 t/m 41 (23 september t/m 11 oktober): Plaatsmaken
Inhoud: Een plek innemen of afstaan. Iemand vervangen of aan de kant zetten. Op de beste plek komen.
Bijbel: Abraham, Sara en Hagar, Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21).
Week 42 t/m 45 (14 oktober t/m 8 november): Volhouden
Inhoud: Volhouden of afhaken, doorzetten of opgeven. Volhouden vanuit de beste bedoelingen.
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33).
Week 46 t/m 48 (11 t/m 29 november): Geheimhouden
Inhoud: Geheimen en geheimpjes. Verborgen houden of onthullen. Privacy en ontdekken wie iemand is.
Bijbel: Jozef (Genesis 37 t/m 47).
Week 49 t/m 51 (2 t/m 20 december): Geloven
Inhoud: Geloven, zeker weten en twijfelen. Geloven in mensen, geloven in God, geloven in
vrede.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2).
Namens de OR
Op zoek naar
Ben je ook wel eens wat kwijt? Dit komt in elk gezin vast regelmatig voor. Dan ken
je vast ook het geluksgevoel als je het na lang zoeken weer gevonden hebt.
De kinderen van groep 1 en 2 hebben eind november gezocht naar Sint in het
Sinthuis in Utrecht. Het was spannend, maar hij is gelukkig gevonden. En natuurlijk
kwam hij ook naar De Fontein. Dit jaar was het een verrassende aankomst met de
camper. We begrepen van Sint dat hij het erg gezellig vond, met prachtige
surprises, leuke grappen en toneelstukjes en natuurlijk weer veel pepernoten &
kadootjes.
Van Sint rolden we zo de kerstsfeer in. De school werd bijpassend versierd met
dank aan de helpende ouders! Tijdens de kerstwandeling gaan we op zoek naar het kindje Jezus en maken we
een mooie wandeling door het kerstverhaal. We hopen zo ook de herders, de engelen en de wijzen uit het
oosten te ontmoeten. Fijn dat dit met hulp van betrokken ouders in de wijk georganiseerd kan worden.
OR-leden: gevonden en gezocht
We verwelkomen een nieuw lid in de OR: Marieke van Hijum, de moeder van Andries in groep 4 en Tiemen in
team B. Komend jaar zijn er nog meer nieuwe OR-leden welkom. Een aantal OR-leden zullen nl. De Fontein
verlaten met hun kinderen in groep 8. Wil je meer betrokken zijn bij de school en meehelpen met activiteiten
die bij jouw interesse en tijdsmogelijkheden passen? Dan spreken wij je graag!
Reminder: vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen,
Koningsdag, excursies, kamp etc. Om deze activiteiten ook dit jaar te organiseren zijn we afhankelijk van uw
bijdrage. Voor meer informatie verwijzen we u naar de mail van 18 november 2019. Alvast hartelijk dank voor
uw bijdrage!

Sportactiviteiten in 2020
We kijken uit naar een aantal leuke sportevents. Op 19 februari doen we
met teams uit groep 5 en 7 mee met het schoolvolleybaltoernooi. In maart
vindt het schoolvoetbaltoernooi plaats voor groep 3 tot en met 8. Ook
laten we ons van de sportieve kant zien tijdens het korfbaltoernooi voor
groep 6 en 8 in april. Veel plezier en succes alvast!
Namens de OR wensen we jullie allen een heel fijne kerstvakantie en een
mooi 2020!
Yvonne van den Broek
Voorzitter OR
orfontein@fluenta.nl
www.fonteinhouten.nl/ouders/or
Namens BSO De Fontein
De gezellige feestmaand is er weer. De Sint was in het land en binnenkort de Kerstdagen en natuurlijk Oud en
Nieuw. Wij zijn weer bezig met veel leuke en gezellige activiteiten rond om het thema feest en winter. Als het
even kan spelen we lekker buiten, maar met dit weer maken we ook goed gebruik van de gymzaal.
De afgelopen weken hebben we activiteiten gedaan in het thema Herfst en Sinterklaas. De kinderen hebben
bijvoorbeeld knutsels gemaakt met bladeren, ze hebben dieren gemaakt van kastanjes, egels gemaakt van
boeken, en met sinterklaas hebben ze pieten en sintjes gemaakt maar ook een leuke stoomboot. En natuurlijk
horen er bij sinterklaas ook pepernoten die wij zelf hebben gebakken.
Om alvast even in de stemming van de winter te komen hebben wij in de week van de warme maaltijden
verschillende stampotten gegeten, zoals zuurkool, boerenkool en rauweandijvie stamppot. De volgende maaltijden zijn weer in januari en dan gaan
we wraps maken.
De komende weken staat er weer genoeg op de planning voor de kinderen om
te doen.
Goed om te weten is dat Kind & Co nog steeds de mogelijkheid van zwemles
aanbiedt voor de kinderen van de BSO. Voor meer informatie of vragen
hierover kan contact worden opgenomen met de Clustermanager of de Senior
pedagogisch medewerkster.
Nu met de kerstvakantie in het vooruitzicht hebben wij weer allemaal leuke
creatieve en sportieve activiteiten, uitjes en workshops voor de kinderen gepland op locatie Buitenrijk.
Wij wensen iedereen een fijne feestmaand tegemoet!

