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De nieuwsbrief van SWS Fondali verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 februari.

Nr. 9, 1 februari 2018
Voorleesdagen
Vanaf 23 januari tot 2 februari waren er de Nationale voorleesdagen. Afgelopen week hebben we
hier aandacht aan geschonken door de dag te beginnen met voorlezen. De leerkrachten gingen elke
ochtend in een andere groep voorlezen. De kinderen hebben steeds een ander verhaal/boek
gehoord en zijn hopelijk “lekker gemaakt” om de boeken ook zelf te lezen.
Dorpsfeest, musical en slotavond
In de eerste week van juli a.s. vindt het Dorpsfeest plaats. Een bijzonder en lang feest, want Creil
bestaat 65 jaar!
Door de planning ervan en het verzoek van de Feestcommissie om een deel van het schoolgebouw te
mogen gebruiken bij de feestelijkheden hebben we de datum van de musical moeten veranderen.
We hebben daarover overlegd met de voorzitters van de MR, de Klankbordgroep en van de
Activiteitencommissie.
De musical en het bijbehorende afscheid van de schoolverlaters is nu gepland op maandag 8 juli a.s.
Omdat het voor de AC en het team organisatorisch moeilijk is om in één week twee grote activiteiten
te organiseren hebben we verder besloten om de geplande jaarafsluiting (woensdagavond 10 juli
a.s.) in kleinere vorm te verplaatsen naar vrijdagmorgen 12 juli a.s., de ochtend van de laatste
schooldag.
Kalender: de Wandelvierdaagse
In de jaarkalender van de school staan de dagen van de
Wandelvierdaagse Creil nog niet vermeld. Deze vierdaagse vindt
plaats van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei a.s.
Vogelhuisjes
Afgelopen week kregen alle leerlingen van Fondali, n.a.v. de fusie, een
tas van Aves mee naar huis. Daar zat o.a. het boek ‘hier begint het’ in.
Ook kregen alle leerlingen een vogelhuisje. Aves betekent immers
‘klasse der vogels’. Afgelopen dinsdagmiddag hebben we met alle
leerlingen de vogelhuisjes in elkaar gezet en geverfd. Volgende week
krijgen de leerlingen het vogelhuisje mee naar huis.
Rapporten
Op vrijdag 8 februari krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis.
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Ouder-kind gesprekken
In de week van 11 t/m 14 februari en in de week van 25 t/m 28 februari voeren we de ouder-kind
gesprekken.
Dit zijn gesprekken waarin de leerling in 10 minuten aan de ouders a.d.h.v. het portfolio, het rapport,
schriften, werkjes, doelenmuur enz. kan vertellen wat er tot nu toe door hem/haar geleerd is, hoe
dat is aangepakt, wat de nieuwe leerdoelen zijn, enz. De leerkracht zit bij dat gesprek en ondersteunt
het verhaal van de leerling daar waar nodig. De leerkrachten bereiden de gesprekken natuurlijk met
de leerlingen voor.
Na 10 minuten vertelt de leerkracht zelf nog 10 minuten over de vorderingen van uw kind. Samen
met de leerkracht maakt u de keuze of uw kind daarbij aanwezig is of niet.
De totale duur van het gesprek is dus 20 minuten. Het is de bedoeling dat het rapport wordt
meegenomen naar het gesprek.
De gesprekken worden ingepland bij de mentor van uw kind, waarbij uiteraard wordt geprobeerd om
de gesprekken van broertjes/zusjes logisch in te plannen. Ook zullen we de jongere leerlingen vroeg
op de dagdelen inplannen en de oudere leerlingen later.
Wij verzoeken u voor woensdag a.s. (6 februari), aan te geven of bepaalde dagdelen en/of tijdstippen
u NIET uitkomen. U kunt uw bericht hierover mailen naar Dorien: d.overgoor@aves.nl
Wanneer we uiterlijk woensdag a.s. geen bericht van u ontvangen dan gaan we ervan uit dat u op
alle genoemde dagdelen kunt.
De gesprekken vinden plaats op:
- Maandag 11 februari tussen 15:00 uur en 17:30 uur
- Dinsdag 12 februari tussen 15:00 uur en 20:30 uur
- Woensdag 13 februari tussen 15:00 uur en 17:30 uur
- Donderdag 14 februari tussen 15:00 uur en 17:30 uur
- Maandag 25 februari tussen 15:00 uur en 17:30 uur
- Dinsdag 26 februari tussen 15:00 uur en 17:30 uur
- Woensdag 27 februari tussen 15:00 uur en 17:30 uur
- Donderdag 28 februari tussen 15:00 uur en 20:30 uur
Het rooster van de gesprekken ontvangt u volgende week vrijdag (8 februari) per email.
Groep 1-2
We werken op dit moment aan het thema ‘Winter’. De letter ‘w’ wordt aangeleerd.
Groep 3-4
We merken dat er regelmatig leerlingen zonder gymkleding zijn. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind
een tas met kleding en zaalschoenen op school heeft? Alvast bedankt.
Groep 5-6
Op dinsdagochtend 12 februari gaat groep 5-6 naar Emmeloord voor een workshop bij het cultuur
bedrijf. Wij zullen deze workshop ritme gaan maken met rommel. Wij kijken er erg naar uit.
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Groep 7-8

Afgelopen woensdag heeft Willem meegedaan
aan de voorronde van de voorleeswedstrijd in
de Bibliotheek van Emmeloord. Een hele
ervaring rijker kwam hij woensdag terug. Een
spannende dag en nacht brak aan, donderdag
zou er met de post een brief bezorgd worden.
Helaas is Willem niet door naar de
vervolgrondes van de voorleeswedstrijd!

Overblijf
Aankomende twee weken staan de volgende families ingepland om mee te draaien met de overblijf.
maandag 4 februari 2019
dinsdag 5 februari 2019
donderdag 7 februari 2019
vrijdag 8 februari 2019

Fam
Fam
Fam
Fam

maandag 11 februari 2019
dinsdag 12 februari 2019
donderdag 14 februari 2019
vrijdag 15 februari 2019

Fam
Fam
Mevr.
Fam

Tjerks
van der Stoop
Wassink
van Dijk
Van der Tol
de Jong
Ankersmit
Rodijk

Mocht u op een van de dagen dat u staat ingepland niet kunnen, probeer dan onderling te ruilen of
zorg voor vervanging. In de bijlage is het rooster tot aan de meivakantie toegevoegd.
Voor uw agenda:
8 februari
11 t/m 15 februari
18 februari
25 t/m 28 februari
25 februari
28 februari
1 maart
13 maart
20 maart
21 maart

Rapporten mee naar huis
Ouder-kind gesprekken
Start voorjaarsvakantie
Ouder-kind gesprekken
Luizen pluizen
MR-vergadering
Carnaval
Viering groep 5 en 6
Open dag
Kinderraad
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Hiep Hiep Hoera!
De komende weken zijn jarig:
-

q

2-2 juf Catharina
11-2 Kimberley 8 jaar
16-2 Bram 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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