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De nieuwsbrief van SWS Fondali verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 7 december.

Nr. 5, 23 november 2018
Parkeren
Nu de werkzaamheden rond de riolering zijn afgerond, willen we weer even uw aandacht vragen
voor het parkeren bij de school.
De scholen en de omwonenden stellen het op prijs wanneer u uw auto niet parkeert op de gehele
Graaf Florislaan. In de eerste plaats is dit van groot belang voor de veiligheid van onze leerlingen die
lopend of op de fiets naar school komen.
De bewoners van de straat stellen het ook op prijs wanneer er weinig verkeer is. Met name de buren
die over een afrit beschikken ervaren nog wel eens overlast omdat hun afrit wordt geblokkeerd door
een geparkeerde auto, juist op het moment dat zij willen wegrijden.
Daarom willen we u vragen uw auto, ook bij heel kort parkeren, altijd te plaatsen op de
parkeerplaatsen op het plein bij garage Tiems & Nijboer of in de Jachthondenstraat. Alvast dank voor
uw meedenken en meewerken!
Personeel
Deze week is juf Maaike weer begonnen met werken, na haar verlof. Dat betekent dat juf Tineke er
vanaf nu nog op woensdag tot en met vrijdag is, als vervanger van juf Catharina. Juf Maaike staat op
maandag tot en met woensdag in groep 1/2. Op de woensdag kunnen beide juffen dan met coteaching werken.
Juf Catharina bouwt haar aanwezigheid op school langzaam op. Op dit moment is zij op woensdagen vrijdagmorgen een paar uur op school. Het gaat zeker de goede kant op, maar het volledige
herstel zal toch nog even duren.
Juf Inez is deze week voorzichtig begonnen met re-integreren. Al een aantal ochtenden heeft zij
gedurende een paar uren in de klas ondersteunende activiteiten gedaan. Ook juf Inez kan haar
aanwezigheid weer langzaam opbouwen.
Sinterklaas
Woensdag a.s. gaan we op school onze (gym) schoen zetten.
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas op school met zijn pieten. Om 8:20 uur bent u van harte
welkom op het schoolplein om samen met ons de Sint te ontvangen. We gaan er een gezellige dag
van maken.
Blieb
I.v.m. het bezoek van Sinterklaas is er op woensdag 5 december geen blieb! Op woensdag 12
december kunnen de leerlingen van groep 1 t/m 4 hun boekentas met het boek weer meenemen om
het om te ruilen.
Groep 1 t/m 4
Op donderdagmiddag 6 december is er een speelgoedmiddag voor de leerlingen van groep 1 t/m 4.
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.
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Groep 1 en 2
Vanochtend zijn we naar het Sinterklaassprookje in Kraggenburg geweest. Het was een hilarische
voorstelling met Sinterklaas, de pieten en een hele gemene tandarts. Gelukkig kwam alles aan het
einde weer goed. Bij de uitgang werd onze jarige Giel toegezongen door Sinterklaas en de pieten!
De komende week gaan we bezig met de letter ‘p’.
Groep 3-4
Op woensdag 28 november is de viering van groep 3-4. De leerlingen van groep 3 en 4 mogen deze
dag als zwarte piet verkleed naar school.
Alle ouders, buren, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom om te komen
kijken. Het begin om 11:30 uur op het leerplein.
Overblijf
Aankomende twee weken staan de volgende families ingepland om mee te draaien met de overblijf.

maandag 26 november 2018
dinsdag 27 november 2018
donderdag 29 november 2018
vrijdag 30 november 2018
maandag 3 december 2018
dinsdag 4 december 2018
donderdag 6 december 2018
vrijdag 7 december 2018

Fam
Fam
Fam
Fam
Fam
Fam
Fam
Fam

Woerden
Veendrick (Willem)
Hunneman
Rodijk
Ebbers (Jurre)
Gros
Jongsma
Geschiere

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.
Vanaf december is er een wijziging in het rooster van de vaste overblijfouders. Dit ziet er vanaf dan
als volgt uit:
Maandag:
Dinsdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Jelleke Plantinga, Marieke Vos, Willianne Striekwold
Jelleke Plantinga, Willianne Striekwold, Angelique Koopman of Anouk Schippers (om
de week)
Jelleke Plantinga, Angelique Koopman, Willianne Striekwold
Yvon Faber

Voor uw agenda:
28 november
3 december
5 december
6 december
6 december
10 december
13 december
17 december
20 december
24 december

Viering groep 3-4
Eerste adventsviering
Sinterklaas
Kerstbomen halen
School versieren Kerstmis
Tweede adventsviering
Kinderraad
Derde adventsviering
Kerstviering
Start kerstvakantie
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Hiep Hiep Hoera!
De komende weken zijn jarig:

q

-

23-11 Giel 5 jaar
24-11 Dafne 8 jaar
25-11 Jolien 7 jaar
26-11 Lynn 9 jaar
26-11 Senn 9 jaar
28-11 Silvijn 7 jaar
3-12 Nils 11 jaar
4-12 Meike 12 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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