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De nieuwsbrief van SWS Fondali verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 18 januari.

Nr. 7, 21 december 2018
Kinderraad
Op sws Fondali werken de leerlingen regelmatig in een ander lokaal dan hun eigen lokaal. Ze krijgen
daar les op hun eigen niveau. Daarnaast werken we groepsoverstijgend aan projecten en thema’s. Bij
deze werkwijze is het soms verwarrend om de groepen bij hun huidige namen (het leerjaar, bijv.
groep 5) te noemen. Wij willen ervoor zorgen dat de leerlingen het gevoel krijgen dat ze onderwijs
krijgen op hun eigen niveau, zonder dat ze zich hoeven te vergelijken met andere kinderen. We
willen graag dat deze manier van werken door kinderen als gewoon wordt ervaren. Daarom willen
we andere namen voor de groepen.
Dit hebben we besproken in de kinderraad en vervolgens in de klassen. De leerlingen waren
enthousiast! Omdat Fondali “zeebodem” betekent, hebben alle leerlingen bedacht dat de nieuwe
groepsnamen iets met de zee te maken moeten hebben. We zijn op zoek naar vier namen die bij
elkaar horen.
Tijdens de kerstviering heeft u een brief meegekregen voor het bedenken van namen bij de groepen.
Iedereen die een leuke naam weet, mag het op deze brief schrijven en die inleveren bij ons op
school. Op maandag 7 januari 2019 zetten we op school de ideeënbussen klaar. Hier kun je tot en
met vrijdag 18 januari 2019 de brief inleveren. Deze ideeënbussen staan bij de twee ingangen.
Eventuele extra briefjes kunnen na de kerstvakantie bij de groepsleerkrachten worden opgehaald.
We hopen op veel leuke ideeën!
Oproep
Namens de activiteitencommissie willen wij u vragen of u nog kerstversiering over heeft wat zij
mogen hebben om de school te versieren. U kunt dit inleveren bij de groepsleerkrachten.
Groep 3-4
Het is belangrijk dat de leerlingen in de vakantie blijven oefenen met het lezen. De leerlingen van
groep 3 en 4 hebben daarom vanmorgen een leesbingo mee naar huis gekregen. Als uw kind de
leesopdracht heeft uitgevoerd, mag hij/zij een vakje inkleuren. Als de bingokaart vol is, mag deze
weer mee naar school genomen worden.
Aan de leesbingo zit met een nietje de inloggegevens van rekentuin. U gaat dan naar
www.rekentuin.nl en logt in met de gegevens van het briefje. Op deze manier kunnen de kinderen
oefenen met het automatiseren van sommen.
Groep 5-6
Ook dit jaar hebben de leerlingen weer zelf kerstbomen opgehaald in het Kuinderbos. Dit jaar was
het een taak voor de leerlingen van groep 5-6. Samen met de hulp van een aantal vaders hebben de
leerlingen zeven mooie kerstbomen omgezaagd en gepot voor bij ons op school. Wij willen de vaders
bedanken voor hun hulp en de gezellig ochtend!
Groep 7-8
Afgelopen week hebben wij een gastles gehad over vuurwerkpreventie; wat zijn de gevaren van
vuurwerk? Hoe moet je ermee omgaan en wat kun je er zelf aan doen om het afsteken van vuurwerk
zo goed mogelijk te laten verlopen? Een erg interessante en nuttige gastles!
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Overblijf
Na de vakantie staan de volgende families ingepland om mee te draaien met de overblijf.
maandag 7 januari 2019
dinsdag 8 januari 2019
donderdag 10 januari 2019
vrijdag 11 januari 2019

Fam Kowid
Fam Bootsma
Fam Thieck
Fam Hanse

maandag 14 januari 2019
dinsdag 15 januari 2019
donderdag 17 januari 2019
vrijdag 18 januari 2019

Fam Schuurhuis
Fam De Groot
Fam Haumann
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. Bij de volgende nieuwsbrief gaat het volledige rooster voor na de kerstvakantie
weer mee.

Bijlagen:
- Uitnodiging ‘Speurtocht’
- Uitnodiging ‘Met de kleinsten onderweg naar kerst’
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Voor uw agenda:
24 december
7 januari
7 januari
15 t/m 29 januari
17 januari
23 januari
31 januari
8 februari
11 t/m 15 februari
18 februari
25 t/m 28 februari

Start kerstvakantie
Nieuwjaarsviering
Luizen pluizen
Open dagen Voortgezet Onderwijs
MR-vergadering
Viering groep 1-2
Kinderraad
Rapporten mee naar huis
Ouder-kind gesprekken
Start voorjaarsvakantie
Ouder-kind gesprekken

Hiep Hiep Hoera!
De komende weken zijn jarig:
q

30-12 Nina 8 jaar
31-12 Lynn 12 jaar
3-1 Lars 7 jaar
4-1 Meester Loe
7-1 Niek 10 jaar
10-1 Jinte 5 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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