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De nieuwsbrief van SWS Fondali verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 22 maart.

Nr. 11, 8 maart 2019
Carnaval
Op vrijdag 1 maart hebben wij samen met de Raad
van Elf en de dansmariekes carnaval gevierd. De
jeugddansmariekes hebben twee spetterende
optredens gegeven. De Raad van Elf heeft samen
met de kinderen ‘Wie ben ik’ en ‘Ren je rot’
gespeeld. Natuurlijk was er ook tijd voor de
polonaise. We willen iedereen bedanken voor de
gezellige feestochtend!
Groep 1-2
Wij werken nog steeds aan het thema ‘Proefjes en experimenten’.
De letter ‘a’ wordt aangeleerd.
Paddentrek groep 5-6
Afgelopen dinsdag zijn wij met de klas naar het Kuinderbos geweest. We hebben daar de boswachter
geholpen met het overzetten van de padden, kikkers en salamanders. We hebben in totaal 110
dieren overgezet! We willen de boswachter en de ouders en oma’s die met ons mee zijn geweest
bedanken voor de leuke ochtend.
Introductie bibliotheek groep 3
Dinsdag 26 februari had groep 3 een voorlichting in de
bibliotheek op school. We kregen uitleg over hoe je het
beste een boek uit kunt kiezen en wat de etiketten
betekenen. Alle leerlingen hebben een folder en kleurplaat
mee naar huis gekregen.
Viering groep 5-6
Woensdag 13 maart is de viering van groep 5-6. De
kinderen zijn op dit moment hard aan het oefenen en
kijken uit naar uw bezoek. U bent dan ook van harte
welkom om 11.30 uur op het leerplein. Graag tot dan.
Dorpsschoonmaak
Op donderdag 14 maart gaan alle leerlingen van sws Fondali en van de Regenboog het dorp
schoonmaken. Dorpsbelang voorziet de kinderen van prikkers, vuilniszakken en handschoenen. Op
deze manier gaan we ervoor zorgen dat het dorp er weer netjes uit ziet.
Gevonden voorwerpen
Op de knutseltafels op het leerplein (bij het podium) hebben we de gevonden voorwerpen
uitgestald. Alle voorwerpen die vrijdag nog niet zijn opgehaald, brengen we weg.
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Open dag
Woensdagmorgen 20 maart a.s. houden alle Aves-scholen weer een open dag. U kunt de uitnodiging
hiervoor vinden in advertenties in de Noordoostpolder van 6 en 13 maart 2019 en op de posters in
het dorp en de school. Deze ochtend is in de eerste plaats bedoeld voor ouders van 3-jarige kinderen
die zich oriënteren op een schoolkeuze.
Maar ook u, als ouders van leerlingen van sws Fondali, bent dan allemaal weer van harte welkom om
(delen van) lessen te bekijken in de groep van uw kind. Ook kunt u een korte presentatie bijwonen
over het leren en het onderwijs op onze school. Het programma is van 9.00 tot 11.30 uur en begint
onder het genot van een kop koffie/thee op het Leerplein in de school. We hopen op uw komst!
Blieb
Elke woensdag gaan er kinderen naar de bieb om een boek uit te kiezen voor thuis. Wij merken de
laatste weken dat veel kinderen hun tas met boek vergeten. We willen u vragen de tas weer mee
naar school te geven. Alvast bedankt.
“Uit elkaar” groep 3/4
Voor de vakantie hebben we een oproep gedaan voor spullen die uit elkaar gehaald mogen worden,
i.v.m. ons thema uitvinders. Gelukkig hebben we al wat voorwerpen ontvangen, heel fijn. Maar we
zouden nog wel meer spullen willen (denk aan ventilator, telefoon, föhn, boormachine, toetsenbord
etc).
A.s. maandag gaat er ook groepje leerlingen naar Het Goed om daar spullen op te halen.
Vastenactie
De vastentijd is begonnen. In deze weken voor Pasen kunnen we proberen wat soberder te leven.
We hebben dan aandacht voor mensen die het minder hebben dan wijzelf en we proberen hen te
helpen. Daarbij besteedt Vastenactie dit jaar bijzondere aandacht aan projecten rondom water.
We zamelen geld in voor de campagne ‘Schoon water verandert alles!’ We ondersteunen hiermee
waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Dichtbij afgelegen dorpen worden
waterputten, pompen en opslagtanks aangelegd. Onze bijdrage brengt veel meer dan alleen schoon
water: kinderen hoeven geen water meer te halen en kunnen gewoon naar school. Kindersterfte
neemt af, de gezondheid verbetert en er is meer tijd voor school en werk. Schoon water verandert
alles!
Wij maken tijdens de vastentijd ook gebruik van het lesmateriaal van de Vastenactie. In het
lesmateriaal gaan de kinderen aan de slag met het campagnethema en staan ze stil bij de rol die
schoon water speelt in hun eigen leven en er worden verhalen voorgelezen die betrekking hebben op
water.
Maandag a.s. gaan we dit thema met elkaar openen op school. De kinderen krijgen maandag
allemaal een vastendoosje mee naar huis. Het is de bedoeling dat de kinderen geld gaan inzamelen
voor dit project d.m.v. heitje voor karweitje. We hopen met elkaar op een mooie opbrengst.
Tijdens de Paasviering op school sluiten we dit project af.
Parro
Met ingang van 11 maart gaan we op SWS Fondali proefdraaien
met Parro. Parro is een oudercommunicatiemiddel waarbij we de
communicatie tussen ouders en school willen versterken en
daarbij meer passend bij de huidige tijd. Naast dit systeem blijft
onze website, de nieuwsbrief en incidenteel mailverkeer bestaan.
U ontvangt een uitnodiging via de mail en u kunt de Parro-app
downloaden. Als de app eenmaal geïnstalleerd is, kan deze
worden gebruikt.
Via de app krijgt u regelmatig updates van wat er in de klas gebeurt, waar de kinderen mee bezig zijn
en eventuele mededelingen. Daarnaast kan via Parro ouderhulp of materialen worden gevraagd en
kunnen er oudergesprekken worden gepland.
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We vinden het belangrijk om Parro op de juiste wijze in te zetten en hanteren hierbij de volgende
richtlijnen:
• Parro is uitsluitend voor intern gebruik. Foto’s, video’s of berichten mogen niet aan derden gedeeld
worden.
• Geplaatste foto’s/video’s worden kritisch door school bekeken en worden alleen op Parro geplaatst
als het geenszins schadelijk is voor de personen die erop staan.
• Parro is een informatief middel waarmee korte boodschappen doorgegeven kunnen worden tussen
school en ouders. Indien de boodschap of een vraag een gesprek nodig heeft, maken leerkrachten en
ouders/verzorgers een afspraak om samen rond de tafel te gaan.
• Spoedberichten (bijv. ziekmelding) worden telefonisch of face-to-face doorgegeven.
Omdat het voor de komende periode een pilot betreft, horen aan het einde graag de plus- en
aandachtspunten. Hierna nemen we een besluit om Parro wel of niet te blijven gebruiken.
Overblijf
De komende twee weken staan de volgende families ingepland om mee te draaien met de overblijf:
maandag 11 maart 2019
dinsdag 12 maart 2019
donderdag 14 maart 2019
vrijdag 15 maart 2019

Fam
Mevr.
Fam
Fam

maandag 18 maart 2019
dinsdag 19 maart 2019
donderdag 21 maart 2019
vrijdag 22 maart 2019

Fam
Fam
Fam
Fam

Kowid
Bootsma
Grent
Hanse
Schuurhuis
De Groot
Hendrikse
de Vries

Mocht u op een van de dagen dat u staat ingepland niet kunnen, probeer dan onderling te ruilen of
zorg voor vervanging. In de vorige nieuwbrief stond beschreven dat wij vanwege een tekort aan vaste
overblijfouders een extra meedraaiouder op de dinsdag zouden gaan inplannen. Inmiddels is dit
probleem opgelost doordat Tessa Koeman zich heeft aangemeld om vaste overblijfouder te worden.
Hier zijn wij erg blij mee.
Voor uw agenda:
13 maart
14 maart
20 maart
21 maart
26 maart
3 april
10 april
11 april
11 april
12 april
19 april
22 april
3 mei
6 mei
6 mei
15 mei

Viering groep 5 en 6
Dorpsschoonmaak
Open dag
Kinderraad
Spreekuur per lokaalgroep
Nationale rekendag
Viering groep 3 en 4
Palmpasen
MR-vergadering
Koningsspelen
Goede vrijdag; leerlingen vrij
Start meivakantie
Einde meivakantie
Luizen pluizen
Spreekuur per lokaalgroep
Meesters- en juffendag
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Hiep Hiep Hoera!
De komende weken is jarig:
-

q

16-3 Jan 10 jaar

Gezond eten is belangrijk
voor een goede
ontwikkeling.
We vinden het belangrijk
dat er op school gezond
eten en drinken is tijdens
de pauzes, de lunch,
uitjes en bij het trakteren.
Graag uw aandacht
hiervoor bij de keuze van
traktatie.
www.gezondtrakteren.nl
N.B.: informeer bij de
leerkrachten voor mogelijke
allergieën in de groep.
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