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Regel van de maand:  

‘Wij zijn op tijd (om 
08:25 uur) op school’ 

 

We willen u hiermee nadrukkelijk verzoeken 

de kinderen op tijd naar school te sturen of af 

te zetten. De lessen beginnen om 08:30 uur. 

Daarom moeten de kinderen om 08:25 uur op 

school zijn.  

 

Waarom is deze regel belangrijk?  

 

Het is erg storend als de lessen begonnen zijn, 

dat er steeds kinderen tussendoor 

binnenkomen. Ook voor uw kind is dit geen 

prettige ervaring.  

 

 

 

 

      Hartelijk gefeliciteerd! 

 

 

 

OKTOBER  

• Anwar Siksik (groep 1B/2B) 

 

NOVEMBER  

• Juf Anita  

• Jan Jessa (groep 4) 

• Jaleesha de Graaf (groep 8) 

• Dunya Aytekin (groep 1B/2B) 

• Aiden Safdar (groep 1A/2A) 

• Jay-Zy Martina (groep 1A/2A) 

• Sofia Afassi (groep 1A/2A) 

 

 

 

High Performance School 

Ook dit schooljaar zullen we weer in ieder 

Fonkelnieuws HPO-bericht plaatsen.  

Het team van de Fonkel is al voor het vijfde 

schooljaar actief bezig met het verbeteren van 

het onderwijs. Door er ieder Fonkelnieuws over 

te vertellen, laten we jullie zien waar we (vooral 

achter de schermen) mee bezig zijn en op welke 

Belangrijke data 

• Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober: Herfstvakantie  

• Maandag 31 oktober: start NKC – thema 1  

• Donderdag 10 november: drempelonderzoeken groep 8  

• Vrijdag 11 november: groepen 1-2 en 3 vrij 

• Maandag 21 t/m vrijdag 25 november: voorlopige schooladviezen groep 8 

• Vrijdag 25 november: Voorleeswedstrijd groepen 3 t/m 8 

• Vrijdag 25 november: groepen 1/2 vrij 

 



  

 
 
Fonkelnieuws 2  Vrijdag 21 oktober 2022  2 van 3 

manier we bouwen aan een ‘high performance 

school’. In het vorige Fonkelnieuws vertelden we 

over leerteams. 

 

HPO 2: NKC 

Fonkel start dit jaar met het Nederlands Kennis 

Curriculum. In dit Fonkelnieuws kunt u meer 

lezen over het thema dat bij de klas van uw 

kind(eren) centraal staat. Dit NKC hoort ook bij 

de onderwijsverbetering HPO. Door 

kennisonderwijs thematisch te organiseren, 

denken we de kinderen op een interessantere 

manier méér te kunnen leren over de wereld. Juf 

Kim en Juf Lotje zijn binnen het schoolteam de 

experts die de invoering van het NKC begeleiden. 

 

Herfstvakantie  

De tijd is gevlogen! Het eerste blok van dit jaar is 

voorbij; het voelt al veel langer, maar we hebben 

nu 7 weken les gehad.  

Wat is er alweer veel gebeurd in de weken!  

De infoavond, kijkmomenten in de klassen, 

ouder-kindgesprekken, Kinderboekenweek, 

aankondiging vertrek meneer Max, Juf Lotje die 

vertelde dat ze zwanger is, juf Marieke waarvan 

het lijkt of ze al jaren bij ons werkt, nieuwe 

stagiaires in heel veel groepen....  

Hoogste tijd voor een weekje uitrusten en vrije 

tijd. Daar wens ik jullie allemaal heel veel plezier 

mee!! 

 

Ingang kinderen  

De kinderen komen in principe achterom de 

school in, daar zijn jullie allemaal al prima aan 

gewend. Toch zien we regelmatig ouders die hun 

kind via de voordeur de school binnen willen 

laten gaan. Dat hebben wij liever niet. Dus aub: 

loop achterom!! Dank je wel! 

 

 

Nieuwe collega gevonden 

Op de dag dat we dit Fonkelnieuws voor jullie 

maken, kan ik al wél verklappen dat we een 

nieuwe leerkracht voor groep 8 hebben 

gevonden!! Iemand met heel veel jaren ervaring 

in groep 8, dus iemand die snel de draad mee zal 

oppakken. De naam van onze nieuwe collega kan 

ik nog niet vertellen om deze vandaag het huidige 

team en groep inlicht over het aanstaande 

vertrek. 

Na de vakantie zal ik de kinderen van groep 8 

vertellen hoe het allemaal zit. 

 

Brainstormochtend 
Nieuwbouw 

 
Woensdag 19 oktober hadden we een ochtend 

georganiseerd . 

We startten met Atif en Jay-zy die de aanwezigen 

vertelden hoe zij de school zouden maken als zij 

de directeur zouden zijn... Daarna hebben we 

met wijkwerkers, jongerenwerkers, 

kinderopvang, gemeente, ouders, leerkrachten 

en iemand van het gezondheidscentrum 

nagedacht over ons toekomstige schoolgebouw. 

Het was een goede ochtend met veel 

interessante ideeën!  
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Kinderboekenweek 2022 

 
Alle groepen van onze school hebben van 5 

oktober t/m 14 oktober lekker genoten van de 

Kinderboekenweek Gi-ga-groen!  

 

Wist u dat?? 

Wist u dat alle kinderen een boek mee naar huis 

hebben gekregen voor in hun eigen boekenkast?  

 

Wist u dat we lekker veel extra gelezen hebben?  

 

Wist u dat we dit afgesloten hebben met lekker 

lui lezen door de hele school?  

 

Wist u dat we zelfs een gi-ga-groen "Fonkelbos" 

op ons podium hadden?  

 

Wist u dat veel juffen en meesters in een andere 

klas gingen voorlezen?   

 

We hebben genoten!  

 

 

 

 

Man met filmcamera op 
bezoek 

Joost van Rijckevorsel is een filmmaker die 

bewoners uit onze buurt wil interviewen over de 

B-buurt. 

Hij heeft gevraagd of hij bij ons op het plein 

mensen mag aanspreken met de vraag of hij hen 

mag interviewen. Joost zal eerdaags op het 

schoolplein zijn, en spreekt mensen aan. Aan 

jezelf of je wilt meedoen of niet. 

 

 

Even voorstellen  

 
Hi, mijn naam is Merve Demir, 21 jaar oud en 

woon in Tilburg. 

Ik ben een lio-student en studeer dit schooljaar af 

in groep 6/7 bij juf Cindy. Voor heel veel een 

bekend gezicht, eerder op OBS De Fonkel 

afgestudeerd als onderwijsassistente.  

 


