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De wekelijkse nieuwsbrief van P.C. Basisschool De Fontein

Data
Ma 1 dec
Di 2 dec
Woe 3 dec
Do 4 dec
Vrij 5 dec
Di 9 dec
Do 11 dec

gymrooster 2e periode (zie deze F-mail)
Sintliedjes meezingen in de hal bij binnenkomst
Sintliedjes meezingen met de accordeon
rapporten mee naar huis
Sinterklaasfeest
10 minuten avond
10 minuten avond

Teamnieuws
Vanmorgen hing er een heerlijke bakgeur in de school. De kinderen van de groepen 1/2A+B en 3 waren in de hal van de school druk bezig met het bakken van pepernoten. Samen met de bak-ouders
werden de pepernoten gemaakt, gebakken en feestelijk ingepakt!
Ook tijdens de drukke Sint-periode wordt er hard gewerkt in De Fontein. De radiatoren zijn geplaatst,
de cv-installatie is al in vol bedrijf, er wordt geschilderd, zonwering wordt vervangen, plafonds en
muren worden voorzien van een stuc laag. Kortom, de renovatie verloopt voorspoedig.
Zoals u misschien weet, staat dit jaar het glazen huis (Serious Request) in Haarlem. Dit jaar willen we
met alle kinderen deze actie ondersteunen (zodra Sint weer op de boot naar Spanje zit). In de volgende F-mail zullen wij u hierover informeren.
Goed weekend gewenst!
Namens het team,
Luuk Veneboer
Aanvang school
De afgelopen weken komen er regelmatig kinderen te laat op school. We willen echt om 8.30 u. beginnen! Wilt u a.u.b. uw kind op tijd naar school brengen/sturen, zodat wij met elkaar om 8. 30 u.
kunnen beginnen?
Overblijven
In de bovenbouw wachten we nogal eens tevergeefs op een overblijfouder. Iedereen heeft het overblijfschema ontvangen. Op de website van de school kunt u ook de overblijfroosters terug vinden. Wij
ontvangen u met open armen, ook tijdens de overblijf! Kijk weer even op het schema, dan weet u
wanneer u aan de beurt bent.
Verloren
Koen uit groep 1 / 2 A is woensdagochtend na het Open Podium zijn blauwe regenbroek (maat 98104) kwijt geraakt. Gevonden? Dan graag afgeven bij groep 1 / 2 A.
Sinterklaasfeest
Wat een gezellige sfeer hangt er in onze school. Nadat de Sint in Hillegom was aangekomen, mochten
de kinderen de maandag erop hun schoen zetten. Natuurlijk was de rommelpiet aardig in de klassen
bezig geweest! De pieten hadden natuurlijk iets in de schoenen gedaan, maar hadden geen tijd om
het naar de bovenbouw te brengen. Natuurlijk wilden de kinderen van de onderbouw de Pieten helpen
en brachten ze de cadeautjes in de rode zakken naar de bovenbouw!
Helemaal uit het niets verscheen er dinsdagmiddag een klein Pietje en bracht mooie klassencadeaus
naar de groepen.
Volgende week zijn er ook nog allerlei activiteiten:
Dinsdag 2 december worden er door enkele kinderen bij binnenkomst sinterklaasliedjes gespeeld.
Natuurlijk mag er meegezongen worden.
Woensdag 3 december komt Dhr. Los met zijn accordeon, altijd weer een feest!
Vrijdag 5 december komt Sinterklaas op bezoek. Rond de klok van half negen zullen we hem verwelkomen op het plein. Daarna zal de Sint naar de gymzaal gaan en krijgt hij groep 1 t/m 5 op bezoek.
Bij de groepen 6 t/m 8 komen de surprises tevoorschijn en komt de Sint nog even om het hoekje kijken.
Alvast veel plezier met pakjesavond!!

Gymrooster periode 2
Vanaf aanstaande maandag 1 december worden de gym dagen omgewisseld. Dat wil zeggen dat de
groepen 1 en 2 op maandagmiddag met juf Maaike gaan gymmen in de gymzaal op school.
Voor de komende 3 maanden (december, januari, februari) zien de gym dagen er als volgt uit:
Maandag: groepen 7, 3, 4, 1/2A en B. Groep 7 start om 8.30 u.
Donderdag: groepen 8, 6, 5, 3 en 4.Groep 8 start om 8.30 u.
De deur van De Vosse gaat om 8:20 open, zodat de gymles om 8:30 u. kan beginnen.
Basketbaltoernooi
Op maandag 29 december in De Vosse vindt het jaarlijkse basketbaltoernooi plaats voor alle scholen.
Kinderen uit de groepen 3 t/m 5 kunnen ’s morgens tussen 9:00 en 10:30 u. meedoen aan de basketbal clinic. Voor de groepen 6 t/m 8 is er een toernooi. Groep 6 van 10:30 tot 12:30 u., groep 7
van 11:30 tot 15:00 u., groep 8 van 14:30 tot 17:00 u. Hiervoor hebben alle leerlingen een apart
briefje meegekregen met het inschrijfstrookje. Helaas staat daar een fout in: Het moest natuurlijk
maandag 29 december zijn i.p.v. vrijdag. Kinderen kunnen zich inschrijven door het inschrijfstrookje
in de SPORTBUS te doen in de hal van de school, of een mail te sturen naar:
M.Estor@fonteinhillegom.nl
Juf Maaike
Een bericht van “Hillegom in Beweging”

Sportinstuif Kerstvakantie
Dinsdag 23 en 30 december
Sporthal De Vosse
Voor kinderen van 4 t/m 14 jaar
Entree: €2,-

