Fonkelnieuws
Week van de lentekriebels
In de week van 20 t/m 24 maart is de week van de lentekriebels. Alle locaties doen mee en
zullen die week aandacht besteden aan en lessen geven binnen dit thema.
De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden
ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze
thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder
risico’s nemen, als ze eenmaal gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele en
seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over
lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde,
relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen.
Op www.weekvandelentekriebels.nl leest u meer hierover. Er is een speciale pagina voor
ouders.
Locatienieuws De Diamant in Het Rooster
Blijde verwachting
Woensdagmorgen 25 januari is juf Simone bevallen van een gezonde dochter, Rosalie
genaamd! Moeder en dochter maken het goed: Van harte gefeliciteerd!
Er is nog meer nieuws te melden, want ook meester Melvin en meester Thijs verwachten hun
eerste kindje halverwege 2017. Van harte gefeliciteerd!
Afscheid en welkom
Juf Julia Kat neemt na een half schooljaar afscheid van ons. Zij moet er, in het kader van de
Wet Werk en Zekerheid, een periode uit. Helaas voor ons en de kinderen, want we waren erg
blij met hoe zij de baan, naast juf Jori in groep 1/2 EGO Robijnen, invulde. Vervelen zal Julia
zich niet; zij gaat een half jaar op wereldreis! Bedankt voor alles, Julia, we gaan je missen!
Op woensdag 1 februari is juf Inge van der Velde gestart in groep 1/2 EGO Robijnen.
Welkom in ons team!
Juf Marieke Tromp hoopt eind januari ook haar studie af te ronden en daarmee is tevens een
einde gekomen aan haar Leraar In Opleiding (LIO) stage. Met veel passie en inzet heeft zij de
afgelopen periode het rekenatelier vormgegeven in groep 3/4 EGO. Bedankt voor alles, we
zullen je gaan missen!
Voor het komende halfjaar hebben we een nieuwe LIO stagiaire gevonden om de taken van
Marieke voort te zetten in de persoon van Malou Koldenhof. Welkom Malou, veel plezier en
succes!
Vrijwillige conciërge
Zoals jullie mogelijk al hebben vernomen, is er sinds enkele maanden op maandag en
donderdag vrijwillige hulp in school. Oscar Poelmann helpt ons met allerlei klusjes; kopiëren,
opruimen, schoonmaken, telefoon opnemen, oud-papier ophalen, etcetera. Oscar heeft,
vanwege niet aangeboren hersenletsel, last van enkele beperkingen. Zo functioneert het
orgaan, dat zijn lichaamstemperatuur regelt, onvoldoende. Hierdoor is zijn energielevel
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wisselend; van futloos, tot enorm energiek. Voor ons hoort Oscar er helemaal bij en wij zijn
blij dat hij ons hulp biedt!
Feestweek
In de week van 13 tot en met 17 februari willen wij met alle kinderen (van locatie De Diamant
in Het Rooster en Kinderopvang MAM’s) vieren dat we dit schooljaar een nieuw onderkomen
hebben. Hieronder vindt u een globale opzet van het programma:
13 februari (ma)
Gezamenlijke start op het schoolplein voor de hoofdingang om 8.30
uur. Op het kleuterplein staat een verrassing voor de kinderen om die
dag gebruik van te maken.
14 en 15 februari
In de eigen stamgroepen worden activiteiten met en door de kinderen
bedacht.
16 februari (do)
We organiseren een lopathon met als doel om geld in te zamelen voor
schommels op het plein. U heeft vrijdag 20 januari een brief ontvangen
via DigiDUIF omtrent de afstand en het tijdstip van de lopathon voor
uw kind(eren). Komt u onze kinderen aanmoedigen? We maken er een
feestje van! Wanneer we per kind gemiddeld €10,- binnenhalen,
hebben we de schommel zo goed als gefinancierd!
17 februari (vr)
Vossenjacht. Alle klassenouders hebben inmiddels bericht gehad om,
samen met u, de kinderen in groepjes te begeleiden door de wijk, op
zoek naar de (verklede) leerkrachten.
Zoals u dus kunt lezen, kunnen wij uw hulp daarbij goed gebruiken. We hopen dat u mee wilt
feesten en helpen; hopelijk zien en spreken we elkaar tijdens de feestweek!
Hulpouders gezocht!
We hebben de afgelopen periode weer nieuwe kinderen en ouders op school mogen
verwelkomen. Het groeiende leerlingenaantal brengt eveneens met zich mee dat we extra
ouderhulp goed kunnen gebruiken. Langs deze weg willen we daarom een oproep doen voor
de volgende zaken:
Verkeersouder: Op dinsdag- en donderdagmorgen zijn er twee ouders actief om bij de Laan
van de Leeuw kinderen te helpen oversteken. Van kinderen en ouders krijgen we terug dat het
erg prettig én veilig is wanneer ouders hierbij helpen. Wij zoeken nog drie ouders (maandag,
woensdag, vrijdag) die mee willen helpen. Bent u dat?
Deelnemer pleincommissie: De schoolpleincommissie houdt zich bezig met het werven van
fondsen om het schoolplein in te richten. Zo is onze eerste actie tijdens de feestweek: Dan
organiseren zij een lopathon om geld in te zamelen voor schommels op het schoolplein. Heeft
u ideeën of wilt u uw steentje bijdragen? Dan bent u van harte welkom in ons enthousiaste
team van ouders!
Opgeven voor verkeersouder, de schoolpleincommissie óf een bijdrage leveren aan de
feestweek kan bij Mark ter Horst.
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Kinderopvang MAM’s
Vanuit MAM’s Kinderopvang kwam de vraag of wij jullie erop willen attenderen dat,
wanneer de school gesloten is i.v.m. een studiedag, de kinderopvang gewoon open is en uw
kind daar dus terecht kan. Verdere informatie kunt u via locatieleider Fleur Brummelkamp
inwinnen.
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
Maximaal vier keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur. Ouders,
kinderen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen
over onder andere: opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht,
voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in.
Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: gehoor, zicht, groei, ontwikkeling en
gedrag.
Namens de GGD is Madelon Splinter, de jeugdverpleegkundige voor De Diamant.
Het komende inloopspreekuur op De Diamant in Het Rooster is op: 7 februari van 08.30 –
09.30 uur (personeelskamer).
Welkom
We heten de volgende kinderen welkom op school en wensen ze een stralende tijd toe: Emir
Yankaya, Jeske Vesseur, Owen Mulder, Pepijn Drop (PGO 1), Ege Yesilöz (EGO 1
Diamanten), Ata Yesilöz, Gilly Schuring, Steyn Kamerbeek, Élynn Sijtsema (EGO 1
Robijnen), Tanya Gijsbertsen (EGO 5 Jaden), Finn Muijsers (EGO 5 Saffieren), Fiene
Ketelaars (EGO 6 Jaden), Kai Muijsers (EGO 7 Jaden) en Thomas Ketelaars (EGO 8
Saffieren).
Agenda
30 jan. – 3 febr.
2 februari
3 februari
7 februari
8 februari
9 februari
13 – 17 februari
16 februari
21 februari
23 februari
27 febr. – 3 maart
8 maart
9 maart
15 maart
16 maart
18 maart
20 – 24 maart

- Ouder en kind gesprekken n.a.v. het portfolio
- Start schoolschaken groep 5 t/m 8, 19.30 uur
- Workshopatelier EGO
- Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 8.30 – 9.30 uur
- Pleincommissiebijeenkomst 16.30 – 17.30 uur
- Schoolschaken groep 5 t/m 8, 19.30 uur
- Feestweek EGO en PGO
- Schoolschaken groep 5 t/m 8, 19.30 uur
- Viering EGO in Het Hart van Het Kristal
- Schoolschaken groep 5 t/m 8, 19.30 uur
- Krokusvakantie
- Luizenpluizen
- Schoolschaken groep 5 t/m 8, 19.30 uur
- Knots- en hockeytoernooi
- Schoolschaken groep 5 t/m 8, 19.30 uur
- Scholierencross
- Week van de Lentekriebels
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22 maart
23 maart
29 maart
30 maart

- Liliane Fonds: ‘Wij trekken aan de bel!’ om 12.15 uur
- Schoolschaken groep 5 t/m 8, 19.30 uur
- Schoolvoetbal groep 7 en 8, voorronde
- Schoolschaken groep 5 t/m 8, 19.30 uur
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