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De nieuwsbrief van SWS Fondali verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 19 oktober.

Nr. 2, 27 september 2018
Omgekeerde oudergesprekken
Volgende week voeren wij met u het omgekeerde oudergesprek. Het is de bedoeling dat gedurende
dit gesprek, het initiatief bij de ouders ligt. U mag kenmerken, eigenschappen en talenten van uw
kind benoemen tijdens dit gesprek. Ter ondersteuning kan het formulier uit de bijlage daarvoor
gebruikt worden. Wij hopen op plezierige gesprekken met de mentoren.
Rots & Water-training
In de afgelopen drie schooljaren hebben veel groepen van onze school met succes en plezier een
Rots & Water-training gevolgd, onder leiding van Menno Tuik.
Deze training is een weerbaarheidstraining, gericht op het vermogen om op te komen voor jezelf. Het
betekent dat kinderen leren in alledaagse situaties hun wensen te kunnen aangeven en grenzen te
kunnen stellen, waarbij ieder respectvol omgaat met de grenzen van een ander. Weerbaar zijn
betekent dat je je grenzen kunt stellen, wanneer een ander die overschrijdt.
De training draagt ook bij aan de groepsvorming, het op een plezierige manier met elkaar omgaan
met de medeleerlingen in de klas en op het plein.
Groep 3/4 krijgt dit schooljaar een basistraining van 7 lessen, steeds op vrijdagmorgen van 10.30 tot
11.30 uur in het gymlokaal. De eerste training is morgen, vrijdag 28 september. Op vrijdag 30
november a.s. is de laatste training gepland.
De groepen 5 t/m 8 volgen tot de herfstvakantie een herhalingstraining van 3 lessen tijdens de gymuren op vrijdag. Ook hun eerste training is morgen, vrijdag 28 september.
De ouders van groep 3/4 kunnen tweemaal een training bijwonen, de ouders van groep 5 t/m 8
eenmaal. Daarover volgt een nader bericht!
Krejafleur
Zondag jl. werd weer de jaarlijkse Krejafleur-viering gehouden, in de kerk in Rutten en op school.
Na een fijne viering, waarin pastor Wiebe Mulder en een groot aantal leerlingen in mooie
samenwerking inhoud gaven aan het thema ‘Vrede’, werd op school een fancy fair gehouden.
Het was een heel gezellig samenzijn dat in het teken stond van ‘bewegend leren’. Met vier leuke
workshops en lekker eten en drinken vloog de tijd om.
We willen de ouders van de Activiteitencommissie heel hartelijk bedanken voor hun enorme inzet in
de voorbereiding en tijdens het feest: klasse! Ook de leerkrachten hebben met veel inzet gewerkt
aan deze viering.
De opbrengst van de fancy fair is nog niet precies berekend, maar daarover houden we u op de
hoogte.
Juf Inez
Vrijdag 5 oktober a.s. wordt juf Inez geopereerd aan haar knie. We wensen haar alvast veel sterkte!
De revalidatie zal 6 à 8 weken duren. Inez maakt daarom met de ouders van haar mentorleerlingen
afspraken over de geplande gesprekken in de komende periode.
Tijdens de afwezigheid van Inez begeleidt juf Aly groep 7/8. Ze is tijdelijk het aanspreekpunt voor alle
leerlingen en ouders van de groep. Aly wordt op maandag, dinsdag en donderdag ondersteund door
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juf Iris Snijder. Op donderdag en vrijdag zijn ook juf Iris Buimer en juf Jesse beurtelings betrokken
daarbij, om de co-teaching goed uit te kunnen voeren.
Kinderraad
Vandaag is de kinderraad bij elkaar gekomen. Uit elke jaargroep 1 kind, samen met juf Iris en juf
Ellen. Vandaag is gesproken over wat de kinderraad inhoudt en waarom we het belangrijk vinden.
Na elke vergadering brengen de kinderen verslag uit in hun eigen klas. Elke klas krijgt de notulen in
een schriftje. Iedere lokaalgroep heeft een bal gekregen. Hierbij hebben de kinderen gesproken over
goede afspraken die je kunt maken met elkaar. Alle kinderen worden uitgenodigd om actief mee te
denken met de kinderraad.
Kinderboekenweek
Yes!! De kinderboekenweek gaat weer van start.
De leerkrachten openen deze leuke en bijzondere
leesweek op school met de kinderen. Er zijn activiteiten bedacht die we met alle kinderen gaan doen.
Als u het als ouder/opa/oma leuk vindt om een keer voor te lezen, bent u van harte welkom. Dit kan
bijv. om 8.30 of tijdens het eten en drinken. Geef u op bij de leerkracht van uw kind om een
passende tijd af te spreken. Tijdens deze 1,5 week oefenen wij ook de dans “Kom erbij” van Kinderen
voor Kinderen.
Schoonmaakavonden
Op dinsdag 30 oktober is de eerste schoonmaakavond. We hebben dit schooljaar weer 4
schoonmaakavonden gepland en we hebben alle gezinnen 1 keer ingedeeld. We hebben rekening
gehouden met de voorkeuren middels de klussenlijst. In de bijlage van deze nieuwsbrief, vindt u de
indeling. Mocht deze avond u niet passen, dan kunt u altijd onderling ruilen.
De schoonmaakavond begint om 19:00 uur. Het zou fijn zijn als u zelf enkele materialen mee kunt
nemen zoals een emmer, doekjes, schoonmaakmiddel en dergelijke.
Groep 1-2
Wij werken over het thema ‘herfst’. Een aantal ouders heeft een prachtige herfstwinkel ingericht. We
willen deze ouders hartelijk bedanken voor hun hulp.
Deze week werken we over de letter ‘i’.
Groep 3-4
Wij werken over het thema ‘de ruimtereis’. De kinderen hebben zichzelf getekend als astronaut en er
zijn van LEGO mooie ruimteschepen gemaakt.
Viering groep 7-8
Op woensdag (!!) 10 oktober zal groep 7-8 op het podium staan tijdens de viering voor de school.
Ouders en andere belangstellenden zijn welkom om half 12 op het Leerplein.
Overblijf
De komende twee weken staan de volgende families ingepland om mee te draaien met de overblijf.
Maandag 1 oktober
Dinsdag 2 oktober
Donderdag 4 oktober
Vrijdag 5 oktober

Fam. Keen
Fam. Oijevaar
Fam. Hunneman
Fam. Rodijk

Maandag 8 oktober
Dinsdag 9 oktober
Donderdag 11 oktober
Vrijdag 12 oktober

Fam. Oijevaar
Fam. Gros
Fam. Jongsma
Fam. Geschiere
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Maandag 15 oktober
Dinsdag 16 oktober
Donderdag 18 oktober
Vrijdag 19 oktober

Fam. Ten Napel
Fam. Oijevaar
Fam. Staring
Fam. Nellestein

Mocht u op een van de dagen dat u staat ingepland niet kunnen, probeer dan onderling te ruilen of
zorg voor vervanging. Denk aan opa, oma, buurvrouw/man, etc.
In de bijlage is een blad toegevoegd met informatie voor u als roulatieouder.
Bijlage
- Formulier omgekeerde oudergesprekken
- Informatie roulatieouders overblijf
- Rooster schoonmaakavonden
Voor uw agenda:
1 t/m 3 oktober
3 oktober
4 oktober
4 oktober
10 oktober
11 oktober
11 oktober
18 oktober
22 oktober

Omgekeerde oudergesprekken
Start Kinderboekenweek
Leerlingen om 14:00 uur vrij
Inloopochtend
Viering groep 7-8 11:30 uur
Leerlingen om 14:00 uur vrij
MR-vergadering
Leerlingen om 14:00 uur vrij
Herfstvakantie

Hiep Hiep Hoera!
De komende weken zijn jarig:
-

q

9-10 Lisa 10 jaar
10-10 Gerben 7 jaar
12-10 Kim 7 jaar
15-10 Jochem 8 jaar
21-10 Mare 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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