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BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Sinterklaas is weer in het land, de school is weer prachtig versierd en we gaan een mooie feestelijke maand
tegemoet, ook dit jaar zal het samenzijn in kleinere groepen zijn. Over de nieuwe maatregelen en de gevolgen
die dit zal hebben binnen de school, zal het CvB deze week een mail sturen naar iedereen.
Het eerste thema: de Wereld van werk hebben we afgesloten en ik wil alle ouders en verzorgers bedanken die
hebben verteld over het beroep wat ze uitoefenen in de verschillende groepen. Leuk, interessant en inspirerend
om zo een kijkje te mogen nemen in de wereld van werk. De komende periode tot aan kerst, zullen sinterklaas en
kerst centraal staan.

UPDATE VERBOUWING
Het is lang stil geweest, rondom de informatie over de verbouwing.
Van de week zijn er gesprekken geweest met de aannemer en projectleider
en is vastgesteld dat in de kerstvakantie het dan eindelijk gaat beginnen.
IK zal u steeds op de hoogte houden over de ontwikkelingen. De
verbouwing zal een aantal maanden gaan duren, waarbij het grote
sloopwerk in de vakantie gedaan zal worden, zodat er daarna opgebouwd
kan gaan worden.
Wat staat ons zoal te wachten
• slopen van de muur aan de gangzijde van unit 2
• slopen van de muur bij de teamkamer om een grotere garderobe voor
de bovenbouwgroepen te creëren.
• de speelzaal wordt verbouwd, zodat dit het lokaal van unit 1
gaat worden.
• en verder zaken zoals: verven, plafonds met nieuwe lampen,
nieuwe inrichting in lokalen en de gang.
Wij kijken er naar uit dat het nu eindelijk gaat gebeuren en kunnen niet
wachten om straks het eindresultaat te zien. We zullen er uiteraard voor
zorgen dat de leerlingen zo min mogelijk last hebben van deze hele
verbouwing. Boven zal een ruimte worden ingericht als lokaal, waar we
altijd terecht kunnen als een groep tijdelijk geen gebruik kan maken van
het huidige lokaal.
In juni staat de grote opening gepland, zodat de eerste FONKschool
officieel geopend kan worden en de nieuwe naam onthuld.
Dus nog even geduld.

SINTERKLAASFEEST OP SCHOOL
Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas met zijn Pieten
ons weer verblijden met een bezoekje. Dit is natuurlijk
een reden voor een feestje!
Alvast een paar belangrijke mededelingen
• De kinderen mogen deze dag als Sint of Piet
verkleed komen.
• Ze hoeven geen fruit mee te nemen, maar wel
lunch en drinken.
• We verzamelen deze dag om half 9 buiten,
waar we de Sint en zijn Pieten ontvangen.
• De schooltijden blijven verder hetzelfde.

WAT HEBBEN WE
GEDAAN TIJDENS
DE STUDIEDAG?
Maandag 1 november was het
de INOSdag. We hebben met alle
medewerkers van INOS in het
Chassetheater geluisterd naar
inspirerende verhalen over het
koersplan voor de komende 5 jaar
en over groeimindset.
In de middag waren er allerlei
workshops, waarbij wij met het
team het concept FONK op eigen
wijze hebben gepresenteerd. We
hebben onze INOScollega’s laten
ervaren wat buitenleren met je
doet en ze meegenomen in de
missie en visie van FONK.

GROTE KERSTBOOM GEZOCHT!
Wie o wie kan ons helpen?!
Voor onze kerstavond op donderdag 23 december zijn we op zoek naar
een grote kerstboom om het plein aan te kleden. Tevens zal deze boom
gebruikt worden als wensboom. Dus heeft een grote kerstboom staan waar
u toch al vanaf wilde, neemt u dan contact op met één van de juffen of
meesters. U zou ons hier heel blij mee maken!

BELANGRIJKE DATA
•
•
•

vrijdag 3 december viering Sinterklaas
donderdag 23 december kerstviering op school
vrijdag 24 december alle kinderen om 12.00u uit

