3-7 december 2018
Afscheid
Afscheid
Wat een bijzondere dag was het gisteren! Het was best een beetje spannend…normaal wist
ik altijd wat er gebeuren ging bij feestjes en dat was gisteren niet het geval! Wat een
verrassingen en wat een overweldigende inzet van iedereen! Ouders en collega’s hebben
aan alle kanten geholpen, kinderen hebben een fantastische voorstelling gehouden en
iedere groep heeft een prachtige herinnering gemaakt! Daarna nog een onvergetelijke
receptie in het speellokaal! Dank voor een ieders komst!
En wat ben ik verwend! Een veelbelovend weekendje weg, een prachtig schilderij (uiteraard
met koeien!), de Samenleesbijbel en nog veel meer! Wat een verrassingen!
Het was een dag met een lach en traan!
Ik heb de 18 jaar in Nieuwland als een hele mooie tijd ervaren, ik zal aan deze tijd altijd een
mooie herinnering hebben. Ik ben blij dat ik hier zo lang heb mogen werken! Dank voor een
ieders vertrouwen!
Het was mooi om de kinderen en jullie als ouders te leren kennen. Ik heb er veel mogen
leren en ik heb met veel plezier de kinderen ook veel mogen leren. Met plezier hebben we
als school het beste voor de kinderen gezocht.
Het is erg bijzonder hoe betrokken dat de ouders bij Het Fundament zijn! Hartelijk dank
daarvoor! Dat is goud waard!
Het kan niet anders dan dat ik iedereen ontzettend ga missen!
Ik wens iedereen, ook namens mijn gezin, het allerbeste en vooral Gods zegen!
Tot ziens!

Mariska Mathilde van Vugt-Kool

Aanspreekpunt per dag
Aanspreekpunt per dag
Nu er niet iedere dag een directeur op school aanwezig is, hebben we afgesproken wie het
aanspreekpunt zal zijn. Hieronder een overzichtje:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Juf Elles
Juf Evelien
Juf Johanna
Juf Janita
Juf Marja
Schoolfruit

Schoolfruit
We doen weer mee met het schoolfruit, dat betekent dat we 3x per week fruit krijgen op
school voor iedere leerling. De fruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Mocht uw
kind het fruit van die dag niet lusten, mag u uiteraard ander fruit meegeven.
Woensdag: Mandarijn
Donderdag: sinaasappel
Vrijdag: waspeen

Wie kunnen we hier blij mee maken?
Wie kunnen we hier blij mee maken?
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Van de archiefkast werkt het slot niet meer. Op te
halen in de directiekamer!

Nieuw in de Fundabieb
Nieuw in de Fundabieb.
Wat leuk dat mensen regelmatig spontaan mooie boeken
brengen voor de Fundabieb! Geweldig! Bedankt!

Lezen
Lezen
Ook deze keer weer een fantastisch kindergedicht:

Schoolontwikkeling
Schoolontwikkeling
Zoals u weet zijn we ons aan het orienteren op een nieuwe taalmethode. We hopen in
januari te starten met hetuitproberen van een van de nieuwe methodes. Na deze methode
zal er wellicht nog een methode volgen die we willen uitproberen. De eerste methode die
we willen proberen is de opvolger van onze huidige methode: Taal op Maat.
Ook verdiepen we ons in het werken met Momento. Momento laat kinderen digitaal lesstof
verwerken, u hoort er vast binnenkort meer van!
Schermen
Schermen
Op school hebben we nog een aantal schermen staan zoals op de foto. Mocht u interesse
hebben, voor 5 euro kunt u er een ophalen.

BSO
BSO en kinderopvang
Op zaterdag 12 januari hoopt de Hummeltjes hoeve een open morgen te houden, iedereen
is dan van harte welkom tussen 10.00 en 13.00 uur.
Er zijn al aardig wat kinderen aangemeld, maar er zijn nog wat plaatsen over. Wacht niet te
lang met aanmelden is het advies! Ook als het nog even duurt voordat u de opvang nodig
heeft. De opvang start om 7.30 uur en sluit om 18.30 uur.

Elke dag kijken we als collega’s even stiekem om het hoekje in het Hummeltjeshoeve lokaal (
oude groep 1 lokaal), van een lokaal is niet echt meer sprake. Het is al echt heel anders
geworden! Kijk gerust eens stiekem om het hoekje!
In het dolfijnlokaal wordt ook flink geruimd. De BSO zal daar voornamelijk plaatsvinden en
zal ook nog een andere inrichting krijgen.

melissa@dehummeltjeshoeve.nl
heeft u vragen, kunt u ook telefonisch contact opnemen: 06-38039404

Gezocht
Gezocht
 We zijn op school op zoek naar: kurken, en
Olvaritpotjes, speelgoedfolders / speelgoedgidsen
U kunt de spullen in de ladekast naast het kopieerapparaat
zetten

Vervanging

Vervanging
Na 1 december zal Wineke van der Priem de directietaken overnemen tot er een nieuwe
directeur is gevonden. Hieronder stelt zij zich voor:
Even voorstellen...
Mijn naam is Wineke van der Priem. Ik woon met mijn gezin in Hardinxveld-Giessendam.
Vanaf 1 december mag ik als waarnemend directeur aan de slag op het Fundament in
Nieuwland. Dit doe ik dan naast mijn werk als directeur op CBS De Rank in Meerkerk. Ik vind
het belangrijk om als directeur de verbindende factor te zijn tussen kinderen, ouders en
team. De tijd die ik voor Nieuwland heb, is echter beperkt. Ik hoop minimaal
twee dagdelen per week aanwezig te zijn. Ik zal steeds per week bekijken welke dagdelen
dat zijn. In de nieuwsbrief hoop ik dat aan te geven, zodat u weet wanneer u bij mij terecht
kunt. Op andere dagen zijn andere collega’s aanspreekbaar en kunt u mij via mail bereiken
op het bekende adres directie@hetfundamentnieuwland.nl Ik hoop op een prettige
samenwerking en kijk er naar uit om een periode deel uit te maken van Het Fundament.

Ouderfonds

Ouderfonds
Aan alle ouders,
Namens de Medezeggenschapsraad van onze school maak ik u attent op de vrijwillige
ouderbijdrage van€27,50 per kind. Dit wordt eens per jaar van u gevraagd.
Van dit geld worden zaken bekostigd die de school van de overheid niet vergoed krijgt.
Hierbij kunt u denken aan een cadeautje met Sinterklaas, het kerstboek, cadeautjes voor de
jarige juf of meester, een bijdrage aan de schoolreis en het schoolkamp, enz.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om € 27,50 per kind voor D.V. 30 november 2018 over te
maken? Rekeningnummer: NL72RABO 0341313629
Omschrijving:
Ouderfonds + naam van uw kind(eren)

Bericht van de luizenmoeders

Bericht van de luizenmoeders
Goed nieuws: na de herfstvakantie hebben de luizenmoeders alle kinderen weer
gecontroleerd en er is geen luis gevonden!
Het team van luizenmoeders heeft nu nog voldoende mensen. Na de zomervakantie zullen
er 4 moeders stoppen omdat hun kind dan van school is. We zoeken daarom voor
aankomend schooljaar een aantal nieuwe luizenmoeders. Het is niet heel veel werk, na
iedere vakantie op woensdag ongeveer een kwartiertje. U kunt zich aanmelden op school of
mailen naar directie@hetfundamentnieuwland.nl
We doen nu alvast een oproepje, zodat de luizenmoeders dit schooljaar nog ingewerkt
kunnen worden.

Voedselbank spaart DE bonnen
Voedselbank spaart DE bonnen
De voedselbank spaart DE bonnen. Douwe Egberts zal in december het aantal bonnen qua
bedrag verdubbelen en in koffie aan de voedselbank schenken. Mocht u nog bonnen hebben
liggen, op school kunt u ze inleveren, wij zorgen dat ze bij de voedselbank komen. Alvast
bedankt namens de voedselbank!

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen
Deze week geen nieuwe gevonden voorwerpen, de doos met gevonden voorwerpen is echt
niet leeg, mocht u iets missen, kom gerust even kijken!
Agenda
Woensdag 5 december 2018
Vrijdag 21 juni 2019 studiedag 2019

Donderdag 14 maart 2019

Sinterklaas
Studiedag, alle kinderen zijn vrij ( gewisseld
met 24 juni, dit i.v.m. activiteiten voor
kinderen in het dorp op 21 juni 2019)
Kijkmorgen oneven groepen
Spaaracties

Spaart u mee?
We willen u graag wijzen op de spullen die we sparen. U vindt ze hieronder.
- Frituurvet (dagelijks in te leveren in de gele containers bij het schoolhek)
- Oude kleding (kleding kunt u elke dag op school afgeven of bij de deur zetten)
- Postzegels (postzegels kunt u elke dag op school inleveren bij de leerkrachten)

-

-

Bouterbonnen (Bouterbonnen kunt u elke dag op school inleveren bij de
leerkrachten)
Cartridges / inktpatronen (cartridges kunt u elke dag op school inleveren bij de
leerkrachten of in de doos bij de kleutergymzaal)
Batterijen (in de ton bij groep 7-8)
DE punten voor de voedselbank (bij de leerkrachten)
Doppen van lege flessen: Meer info op: http://www.geleidehond.nl/steunons/acties/doppen-sparen/richtlijnen-doppen-en-deksels-inzamelen/ U kunt de
inleveren in de kast naast het kopieerapparaat
Oude mobieltjes (kunt u elke dag op school afgeven of op de oranje tafel inleveren.
We sparen geen oude apparaten meer!

Vanuit de groepen
Hieronder de planning per groep. Mocht u dingen missen, laat het weten!
Groep 1-2
Bijbelverhalen/lied:
- David komt in het paleis (1 Sam. 16:14-23)
- Reus Goliath (1 Sam. 17:1-58)
- David is de held (1 Sam. 18:1-30)
Lied: Ga je mee op zoek? (https://www.youtube.com/watch?v=_Uxy4bD54ec)
Rekenen:
- We leren handig tellen
- We leren hoe oud we zijn en hoe we dat kunnen laten zien
- We leren begrippen lang, kort, dik en dun
Taal:
 We werken over Sint & Piet
 Letter van de week: a van Amerigo (spreekt uit als ‘ah’). De kinderen mogen iets
meenemen voor de lettertafel wat begint met de letter ‘a’ of waar je de letter ‘a’ in
hoort.
 We rijmen
 We bedenken woorden die met een bepaalde (chocolade)letter beginnen
Bijzonderheden:
 Woensdagochtend vieren we het sinterklaasfeest op school en komt Sinterklaas ook
op bezoek in de klas.
 Maandagochtend 17 december willen we een kerststukje gaan maken in de klas.
Meer informatie hierover volgt nog, maar de kinderen hebben dan het volgende
nodig:
o een bakje (o.i.d. om het kerststukje in te maken),

o oase,
o allerlei groen,
o versieringen.
 Donderdagochtend 20 december hebben de kleuters kerstviering; dit is in de klas
zonder ouders. ’s Middags zijn de kleuters vrij.

Groep 3-4
Bijbelverhaal/Psalm:
David bij Saul. 1 Samuel 16:14-23
David en Goliath. 1 Samuel 17:1-58
David wint altijd. 1 Samuel 18:1-30
Psalm 66:10
Groep 3
Rekenen
- De kinderen leren getallen tot 20 juist te noteren.
- De kinderen oefenen verder met het optellen en aftrekken tot en met 10.
- We oefenen verder met de splitsingen. Aan het einde van deze week toets ik of ze de
5 kunnen splitsen.
Taal
-

De kinderen leren de letter l van lijm en de ou van hout. Ze leren de l en ou
schrijven, herkennen en leren er korte woordjes mee lezen.
Willen jullie thuis de bladen met de woordjes van veilig leren lezen blijven lezen?

Groep 4
Rekenen
- De kinderen oefenen (verder) met de tafel 1 en 5.
- Oefenen met het juist noteren van getallen tot 100.
Taal/spelling
- De kinderen herhalen wat ze hebben geleerd en maken een toets.
- De kinderen leren woorden schrijven met de vaste klankgroep ng en nk. We
gebruiken hierbij het voorbeeldwoord slang.
Bijzonderheden
- Klassendienst: Stijn, Juul, Jonathan en Bjarne
- Woensdag vieren we Sinterklaas! De kinderen mogen in Sint of Pietenpakjes naar
school komen.
Groep 5-6
Bijbelverhalen/Lied
- David gezalfd en bij Saul (1 Samuel 16: 1-23)
- David en Goliath (1 Samuel 17: 1-58)
- David en Saul (1 Samuel 18: 1-30)

- Samen in de naam van Jezus
Groep 5
Rekenen
- Doortellen met sprongen van 15,20,25 en 50
- De tafels van 15 en 20
- Vermenigvuldigingen herkennen in verhaaltjes
Spelling
- We herhalen deze week de regel van ‘molen’ en ‘mollen’ in voorbereiding op het grote
dictee
Rekenen
- Handig optellen en aftrekken
- Handig vermenigvuldigen en delen
- Rekenopdrachten vinden in contexten
Spelling
- We herhalen deze week de regel van ‘papegaai’ en ‘citroen’ in voorbereiding op het grote
dictee
Bijzonderheden
- Klassendienst: Friso, Lars, Marit en Sifra
- Dinsdag 4 december heeft Marije haar boekenbeurt
- Vrijdag 7 december heeft groep 5-6 het grote dictee van spelling
- Vrijdag 7 december worden de redactiesommen nagekeken
Groep 7-8
Bijbelverhalen/Psalm
- David gezalfd en bij Saul aan het hof (1 Samuël 16)
- David en Goliath (1 Samuël 17 : 1 – 56)
- David en Saul (1 Samuël 18 : 1 – 30)
Lied: Meer dan rijkdom
Groep 7
rekenen:
We herhalen op verschillende manieren wat we in dit blok hebben geleerd over decimale
getallen en tijdsduur en maken de toetsen van dit hoofdstuk.
spelling:
We maken deze week het grote dictee en herhalen alle regels die dit Blok aan de orde zijn
geweest:
- Kennis maken met woorden waarin de klank t als th geschreven wordt (thermometer,
apotheek).
- Herhalen de persoonsvormen van zwakke werkwoorden.
- Herhalen woorden die eindigen op –heid (gladheid).
- Herhalen woorden die eindigen op –teit (majesteit  deze woorden hebben niets met
kloktijd te maken!)
- Maken kennis met de verleden tijd van sterke werkwoorden (laten – lieten; staan –
stonden)

- Herhalen woorden die eindigen op –tie (politie, operatie, prestatie).
- Herhalen van woorden die eindigen op –isch (telefonisch, biologisch, toeristisch 
wanneer je een ‘e’ achter dit woord kunt zetten, eindigt dit woord op –isch en niet op –ies)
Groep 8
rekenen:
We herhalen op verschillende manieren wat we in dit blok hebben geleerd over
prijsveranderingen, verbanden en cijferend delen en maken de toetsen van dit hoofdstuk.
Daarna:
- herhalen we de getalkennis tot 1 000 000
- herhalen we de volgorde van berekenen:

spelling:
We maken deze week het grote dictee en herhalen alle regels die dit Blok aan de orde zijn
geweest:
- Herhalen de spelling van woorden op –erd of –aard.
- Oefenen van persoonsvormen, alle categorieën.
- Oefenen met bijvoeglijke naamwoorden die zijn afgeleid van werkwoorden (het paard
hinnikt, het hinnikende paard).
- Herhalen woorden waarbij een in de uitspraak voorkomende
klank (j of w) niet geschreven wordt (officieel, liniaal, actueel)
- Oefenen met persoonsvormen van werkwoorden in de
tegenwoordige tijd.
- Oefenen van het voltooid deelwoord.
- Leren de schrijfwijze van stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden
(wollen, ijzeren, gouden)
- Herhalen woorden waarin de klank t als th wordt geschreven
(thermometer, thans)
- Oefenen met bijvoeglijke naamwoorden die zijn afgeleid van
werkwoorden en met bijvoeglijke naamwoorden waarmee de overtreffende trap wordt
aangegeven (opgewektste mensen, beleefdste manier).

Bijzonderheden:
- Klassendienst voor deze week: Janouk, Rosaline, Annelin, Jayden.
- Dinsdag 4 december heeft groep 7/8 een toets van Engels.
- Dinsdag 4 december heeft groep 7 het grote dictee van Blok 3.
- Donderdag 6 december heeft groep 8 het grote dictee van Blok 3.
- Donderdag 6 december heeft Janouk haar boekenbeurt.
- Vrijdag 7 december is de 9e les van Rots & Water.
- Vrijdag 14 december is de afsluitende les van Rots & Water. Als ouders wordt u hiervoor
uitgenodigd, zoals ook al in de brief heeft gestaan die voor de start van de training is gedeeld
met u. Meer informatie hierover volgt nog.
- Een heel aantal kinderen moet nog het onderwerp voor zijn/haar spreekbeurt doorgeven.

- We wijzen u graag op het aanleren van de psalm/lied, dit wordt door veel kinderen niet
(goed genoeg) gedaan. Het rooster is zichtbaar op de website, wilt u uw kind hier zonodig bij
helpen?
Vriendelijke groet,
Team het Fundament
0183-352224
directie@hetfundamentnieuwland.nl
www.hetfundamentnieuwland.nl

