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De nieuwsbrief van SWS Fondali verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 17 mei.

Nr. 14, 18 april 2019
Welkom
Vanaf 6 mei start Anniek Meuleman in groep 1-2. Anniek heeft al een paar ochtenden geoefend. Wij
wensen jou een hele fijne en leerzame tijd op Sws Fondali.
Extra vergaderingen, leerlingen eerder uit
In verband met het schrijven van het Schoolplan 2019-2023 vergadert het team van onze school flink
extra in de komende maanden. Naast extra vergaderingen na schooltijd zullen er ook vier momenten
zijn, waarop er deels onder schooltijd wordt vergaderd. De leerlingen gaan dan om 14.00 uur naar
huis en eten tussen de middag op school. Dit gebeurt op de volgende data: dinsdag 21 mei,
donderdag 13 juni, dinsdag 18 juni en donderdag 27 juni.
Op deze middagen kunt u eventueel uw kind op school laten blijven tot 15.00 uur. In samenwerking
met de vaste overblijfouders zorgen wij voor deze opvang. Ouders die hun kind hebben geplaatst bij
de buitenschoolse opvang van Hanse Panse Kevertje kunnen in overleg met hen natuurlijk ook dat
uur door hen laten opvangen. Of dat extra kosten met zich meebrengt hangt af van het soort
contract dat de ouder heeft met deze buitenschoolse opvang. Als u daarover vragen hebt, dan kunt u
het beste contact opnemen met Marian Hanse van Hanse Panse Kevertje.
Incasseren schoolreisgeld
De schoolreisjes komen er al snel aan! Op 16 mei a.s. gaan groep 3 t/m 6 op schoolreis, op 11 juni a.s.
gaan groep 1 en 2 gezellig weg. Het schoolkamp van groep 7 en 8 is op 5, 6 en 7 juni a.s.
De penningmeester van de Activiteitencommissie, Ewoud de Ruiter wil daarom zo snel mogelijk het
schoolreis(kamp)-geld incasseren. Het schoolreisgeld voor groep 1 en 2 bedraagt 15 euro en voor
groep 3 t/m 6 is het 30 euro. Het schoolkampgeld voor groep 7 en 8 bedraagt 60 euro.
Heeft u eerder een machtiging afgegeven? Dan wordt het bedrag binnenkort geïncasseerd. Is er een
incassomachtiging afgegeven, maar moeten de gegevens gewijzigd worden? Vul dan een nieuw
machtigingsformulier in (te verkrijgen bij de schoolleiding) en WhatsApp even met de
penningmeester (Ewoud de Ruiter -0654993371).
Heeft u geen machtiging afgegeven? Dan verzoeken wij u om het verschuldigde bedrag uiterlijk 1 mei
a.s. op het volgende rekeningnummer over te maken: NL04RABO0114206910 ten name van AC sws
Fondali, onder vermelding van de voor- en achternaam + groep van uw kind(eren).
Atletiek
Op woensdag 3 april jl. hebben maar liefst 20 leerlingen van onze school meegedaan aan de
atletiekwedstrijden in Emmeloord! In de garderobes van de school hangt een mooie groepsfoto. Een
aantal van de kinderen wist zelfs een medaille te winnen! Als u de uitslagen van de wedstrijden terug
wilt lezen: ga naar https://www.avnop.nl/index.php?page=351&sid=3

Buitendag in het Kuinderbos
Op Tweede Paasdag organiseert Staatsbosbeheer Kuinderbos een gezellige Buitendag. Een kijk- en
doe-dag voor het hele gezin. Beslist een aanrader, vooral bij mooi weer! Zie voor meer informatie de
bijlage bij deze nieuwsbrief.
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Sport Extra
Op maandag 6 mei a.s. starten de beweegcoaches van Carrefour met een nieuwe groep van Sport
Extra. Sport Extra is bedoeld voor kinderen die door wat voor reden dan ook lastig mee kunnen
komen met de gym- en sportactiviteiten en daarbij wat extra aandacht zouden kunnen gebruiken.
Meer informatie, ook over de aanmelding vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Meesters en juffendag
De meesters- en juffendag is verplaatst naar woensdag 15 mei.
Project
Op dinsdag 9 april hebben we het project Fit en Bewegen afgesloten. Samen met verschillende
sportorganisaties hebben wij een sportieve middag gehad. In elk lokaal konden de leerlingen samen
met hun ouders meedoen met een sportieve activiteit. Allen bedankt voor de belangstelling. Het was
een groot succes!
Pasen/vastenactie
Donderdagmiddag 11 april hebben alle leerlingen een palmpaasstok versierd.
Dinsdag 16 april kreeg de Fondali bezoek van de paashaas. Samen met de paashaas hebben we
eieren gezocht in het bos en natuurlijk bezocht de paashaas de leerlingen ook nog even in de klas.
Vanmiddag hebben we met alle leerlingen een paasviering. Elke groep heeft een lied voorbereid en
samen kijken we het Paasverhaal van de zandtovenaar. Een fijne manier om met zijn allen Pasen en
de Lente te vieren.
Schoolreis
Groep 1 en 2 gaan op dinsdag 11 juni op schoolreis naar Sybrandys in Oudemirdum. We beginnen
deze dag om 8.30 uur in de kring en rond 9.15 uur vertrekken we naar Oudemirdum. De kinderen
hoeven deze dag geen fruittas en lunch mee te nemen. Om 14.00 uur zijn de kleuters vrij.
’s Ochtends kunt u een autostoeltje/zitverhoger bij de kapstok neerzetten.
Groep 1-2
Afgelopen week hebben we de letter ‘f’ van fruit geleerd.
In de hal hebben ouders wederom en prachtige paashoek gemaakt. Hartelijk dank hiervoor. Wij
vonden het prachtig! Na de vakantie zullen wij verder werken over het thema Lente.
Speelgoedmiddag
Op donderdagmiddag 16 mei is er voor groep 1-2 een speelgoedmiddag.
De leerlingen mogen deze middag speelgoed of een spelletje meenemen. De kinderen zijn zelf
verantwoordelijk voor het speelgoed.
Graag zien we dat de kinderen op andere dagen geen speelgoed meenemen naar school.
Koningsspelen groep 1-2
Op vrijdag 12 april hebben alle kleuters fanatiek meegedaan met de koningsspelen op het plein. Met
dank aan de ouders die hierbij hebben geholpen!
Groep 3-4
De leerlingen hebben vandaag allemaal een leesladder mee naar huis gekregen. Elke keer dat ze 10
minuten hebben gelezen, mogen ze een trede van de ladder inkleuren. De ladders mogen na de
vakantie weer mee naar school om te laten zien in de kring.
Verkeersexamen groep 7/8
Begin april hebben de kinderen van groep 7 en 8 het theoretische verkeersexamen afgelegd. Bijna
alle kinderen behaalden dit in één keer. Kinderen met een herkansing doen deze op maandag 13 mei.
Op dinsdagmiddag 14 mei zullen alle kinderen ’s middags het praktische examen in Emmeloord doen.
Hiervoor hebben de kinderen enige tijd geleden een routebeschrijving meegekregen. Het is goed om
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de route met de kinderen te oefenen en we hopen dan ook veel kinderen door Emmeloord te zien
fietsen in de meivakantie. Op http://www.verkeersexamennop.nl/route/ kunt u de route ook
vinden. Voor dit fietsexamen is het belangrijk dat de kinderen op een goede fiets kunnen rijden.
Bijlage:
- Meedraairooster overblijf tot aan de zomervakantie
- Buitendag Kuinderbos
- Sport Extra
Overblijf
De eerste twee weken na de meivakantie staan de volgende families ingepland om mee te draaien
met de overblijf:
maandag 6 mei 2019
dinsdag 7 mei 2019
donderdag 9 mei 2019
vrijdag 10 mei 2019

Fam
Fam
Fam
Fam

Ploeg
de Ruiter
van der Bijl
Hanse

Fam Woerden
maandag 13 mei 2019
Fam van Meer
dinsdag 14 mei 2019
donderdag 16 mei 2019 Schoolreisje groep 3 t/m 6
Fam Freriks
vrijdag 17 mei 2019
Het rooster tot aan het einde van het schooljaar is als bijlage toegevoegd. Mocht u op een van de
dagen dat u staat ingepland niet kunnen, probeer dan onderling te ruilen of zorg voor vervanging.
Voor uw agenda:
19 april
22 april
3 mei
6 mei
6 mei
14 mei
15 mei
16 mei
23 mei
23 mei
29 mei
30 mei
31 mei
5 t/m 7 juni
10 juni
11 juni
12 juni
17 juni
19 juni
20 juni
20 juni
28 juni
1 t/m 9 juli
8 juli
12 juli

Goede Vrijdag; leerlingen vrij
Start meivakantie
Einde meivakantie
Luizen pluizen
Spreekuur per lokaalgroep
Praktisch verkeersexamen groep 7-8
Meesters- en juffendag
Schoolreis groep 3 t/m 6
Kinderraad
MR-vergadering
Studiedag; leerlingen vrij
Hemelvaartsdag; leerlingen vrij
Leerlingen vrij
Schoolkamp groep 7-8
Tweede Pinksterdag; leerlingen vrij
Schoolreis groep 1-2
Schoolfotograaf
Spreekuur per lokaalgroep
Viering groep 1-2
Kinderraad
MR-vergadering
Rapporten mee
Ouder-kindgesprekken
Afscheid groep 8
Slotfeest
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Hiep Hiep Hoera!
De komende weken is jarig:
q

26-4 Roméo 7 jaar
27-4 Jort 9 jaar
28-4 Guus 8 jaar
30-4 Lotus 7 jaar
13-5 Mik 11 jaar
13-5 Eryk 10 jaar
17-5 Kane 8 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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