Nieuwsbrief SWS Fondali
Samen in leren in de 21e eeuw!
SWS Fondali, Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil tel. 0527-274242 www.swsfondali.nl
swsfondali@aves.nl

ac.swsfondali@aves.nl

mr.swsfondali@aves.nl

klankbordgroep.swsfondali@aves.nl

De nieuwsbrief van SWS Fondali verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 9 november.

Nr. 3, 19 oktober 2018
Juf Catharina
Het herstel van juf Catharina gaat de goede richting op! Daar zijn we heel blij mee.
In de laatste weken is ze op woensdag- en vrijdagmorgen steeds een uurtje op school geweest om
weer fijne contacten met de kinderen en de collega’s te hebben en om een aantal werkzaamheden
te doen. Dat bevalt haar tot nu toe goed, fijn!
Na de vakantie zullen we haar aanwezigheid verder opbouwen.
Juf Inez
Juf Inez is op 5 oktober jl. met succes aan haar knie geopereerd. Ze is druk bezig met de revalidatie,
vorige week is ze alweer begonnen met fysiotherapie!
We verwachten dat Inez haar afwezigheid tot ongeveer medio november zal duren en kijken uit naar
haar terugkeer.
Zakelijke ouderavond
Op donderdag 1 november a.s. is er om 20.00 uur een zogenaamde ‘zakelijke ouderavond’. Op deze
ouderavond vergaderen de Medezeggenschapsraad (MR), de Activiteitencommissie (AC) en de
Klankbordgroep gezamenlijk, in een openbare vergadering.
In deze vergadering worden de verslagen van de drie commissies besproken, wordt het financieel
jaarverslag van de AC vastgesteld en worden nieuwe leden van de AC benoemd. Ook nemen we
afscheid van een aantal AC-leden.
Daarnaast stellen we de bedragen vast voor de ouderbijdrage, de schoolreizen en voor het
schoolkamp in dit schooljaar.
U bent van harte welkom bij deze vergadering. De verslagen van de drie commissies zijn als bijlage bij
deze nieuwsbrief gevoegd. Het financieel verslag ligt bij de vergadering ter tafel.
Inloopochtenden
In de eerste week na de herfstvakantie zijn er weer twee inloopochtenden: op de maandag- en
donderdagochtend. U bent van 8.45 tot 9.30 uur welkom om in de lokalen te kijken naar de lessen.
Deze worden vorm gegeven vanuit onze werkwijze van co-teaching.
Natuurlijk is er om 8.30 uur eerst koffie en thee om de ochtend goed te starten!
Informatieavond Voortgezet Onderwijs
Op maandag 5 november a.s. is er voor de ouders van leerlingen uit groep 8 een informatieavond
over het voortgezet onderwijs. Alle scholen (Zuyderzee Lyceum, X-tuur, Emelwerda College,
Bonifatius-mavo, Aeres en het Vakcollege) zullen in drie ronden presentaties geven.
De avond wordt dit keer georganiseerd door en in de twee Creiler scholen. Na de vakantie ontvangen
de betreffende ouders een uitnodiging!
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Kinderboekenweek
Na een mooie opening van de leerkrachten over het boek “Kom erbij” hebben we een leuke
leesweek gehad. Een prachtig thema over vriendschap, bracht ons tot o.a. mooie kringgesprekken.
Elke dag ging er een toeter en moesten we allemaal een plekje zoeken in school, met een boek, om
10 minuten te lezen. Elke groep heeft bijgedragen aan een zelf bedacht verhaal. Dit is een leesrups
geworden en deze rups hangt in de bibliotheek. Als afsluiting hebben een paar kinderen de leesrups
voorgelezen en hebben we gedanst op het lied “Kom erbij” van Kinderen voor Kinderen.
Schoonmaakavond
Op dinsdag 30 oktober is de eerste schoonmaakavond van dit schooljaar. In de bijlage van deze
nieuwsbrief vindt u de indeling. Mocht u deze avond 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 etc.
Allerzielen
Op vrijdag 2 november is het Allerzielen. Dit is van oudsher een katholiek gebruik waarbij in
dankbaarheid aan overledenen wordt gedacht. Tegenwoordig zien we dit in onze maatschappij ook
terug op deze dag. Bijvoorbeeld in bijeenkomsten en vieringen op begraafplaatsen en crematoria. Op
school willen wij met de leerlingen stilstaan bij het feit dat de dood bij het leven hoort. Kinderen
hebben hier ervaringen mee bijv. overleden familieleden maar ook huisdieren etc. Het is goed om
soms stil te staan bij gemis en verdriet.
In de klas zullen de leerkrachten hierover in gesprek gaan met de leerlingen. Daarnaast zullen alle
leerlingen een lichtje maken. Op vrijdag 2 oktober mogen ze dit lichtje meenemen naar de
gezamenlijke viering op het leerplein.
Viering groep 5-6
Op woensdag 7 november is de viering van groep 5-6. Ouders en andere belangstellenden zijn van
harte welkom om te komen kijken. Het begint om 11:30 uur op het leerplein.
Blieb!
Woensdag 31 oktober gaan we weer beginnen met Blieb! De leerlingen van groep 1 t/m 4 krijgen een
boek van de bibliotheek mee naar huis in een tasje dat ze zelf hebben versierd. De kinderen mogen
zelf 1 boek uitkiezen en dat mee naar huis nemen. Elke woensdag nemen ze het tasje met het boek
weer mee naar school om het te kunnen ruilen. Er is een groepje ouders dat het uitlenen van de
boeken regelt. Wij zijn hier heel blij mee, alvast bedankt!
Overblijf
De weken na de herfstvakantie staan de volgende families ingepland om mee te draaien met de
overblijf.
Maandag 29 oktober 2018
Dinsdag 30 oktober 2018
Donderdag 1 november 2018
Vrijdag 2 november 2018

Fam. Kowid
Fam. Bootsma
Fam. Thieck
Fam. Hanse

Maandag 5 november 2018
Dinsdag 6 november 2018
Donderdag 8 november 2018
Vrijdag 9 november 2018

Fam. Schuurhuis
Fam. de Groot
Fam. Ankersmit
Fam. de Vries

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 het overblijfrooster
tot aan de kerstvakantie toegevoegd. Vanwege een langere periode zijn sommige gezinnen twee
keer ingedeeld.
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Bijlage
-

Overblijfrooster tot de kerstvakantie
Rooster schoonmaakavonden
Jaarverslag AC
Jaarverslag klankbordgroep
Jaarverslag MR

Voor uw agenda:
22 oktober
26 oktober
29 oktober
30 oktober
1 november
1 november
2 november
5 november
7 november
8 november
8 november
12 t/m 22 november
14 november
19 november
22 november
22 november
28 november
3 december
5 december
6 december
6 december
10 december
13 december

Herfstvakantie
Einde herfstvakantie
Luizen pluizen
Schoonmaakavond 1
Inloopochtend
Zakelijke ouderavond
Allerzielen
Informatieavond Voortgezet Onderwijs
Viering groep 5-6
Inloopochtend
Kinderraad
Ouder-kind gesprekken
School versieren Sinterklaas
Inloopochtend
Inloopochtend
MR-vergadering
Viering groep 3-4
Eerste adventsviering
Sinterklaas
Kerstbomen halen groep 7-8
School versieren Kerstmis
Tweede adventsviering
Kinderraad

Hiep Hiep Hoera!
De komende weken zijn jarig:

q

-

21-10 Mare 10 jaar
26-10 Gijs 12 jaar
26-10 Fynn 7 jaar
26-10 Sven 7 jaar
27-10 Kuba 7 jaar
4-11 juf Inez
7-11 Julius 7 jaar
8-11 Dean 6 jaar
8-11 Liz 6 jaar
8-11 Riva 7 jaar
10-11 Renske 7 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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