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Regel van de maand:  

‘Op de gang zijn we stil en 
lopen we rustig’ 

 

Op school is een rustige werkomgeving erg 

belangrijk! Zo kunnen de kinderen zich goed 

concentreren en op een fijne manier werken. 

Samen kunnen we voor een rustige 

werkomgeving zorgen. Dit doen we door op de 

gang en in de aula zo stil mogelijk te zijn en 

rustig te lopen.  

De komende tijd gaan we hier dus extra goed 

op letten. 

 

We letten hierbij op de volgende punten: 

Tijdens de lessen ben je stil op de gang.  

Wanneer je in de aula werkt, doe je dit zo stil 

mogelijk. 

Je loopt altijd rustig door de gang. 

 

 

 Hartelijk gefeliciteerd! 

 

 

 

 

Verjaardagen in Maart:  

3 Snit Haile Fisehatsion (groep 1A/2A) 

6 Lyna Al-Safi (groep 5) 

6 Issa Hamdi (groep 4) 

6 Nada Waez (groep 5) 

11 Esin Dursun (groep 7) 

12 Myson Rifaela (groep 6) 

23 G'vayo de Lanoy (groep 7) 
27 Nermin Yilmaz (groep 1A/2A) 
28 Jordan Bernabela (groep 4) 

29 Alaa el Mansouri (groep 7) 

30 meneer Rob 

 

Verjaardagen in April:  

APRIL Groep 

3 Cleyson van Dijk (2013) 6 

3 AJ van Helderen (2016) 3 

8 Eva Moustafa (2011) 8 

9 Avery Gibbes (2012) 7 

9 Gino Küppers (2015) 4 

13 Cheighten Snijders (2016) 3 

Belangrijke data 

• Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari: Carnavalsvakantie 

• Maandag 6 t/m vrijdag 10 maart: Kijkweek ouders 

• Dinsdag 7 maart: start Schoolschrijver 

• Vrijdag 10 maart: STUIF A (1/2B, 1C, 4, 6/7) 

• Vrijdag 17 maart: groepen 1/2 vrij 

• Maandag 22 maart: begin Ramadan 

• Vrijdag 24 maart: STUIF B (1/2A, 3, 5, 8) 

• Maandag 27 maart: start NKC Thema 2 

• Dinsdag 4 april: bezoek Schoolschrijver op Fonkel 

• Vrijdag 7 april: groepen 1/2 vrij 

• Maandag 10 april: tweede Paasdag (alle leerlingen vrij) 

• Dinsdag 18 t/m donderdag 20 april: CITO Eindtoets groep 8 

• Vrijdag 21 april: Koningsspelen  
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13 Tugra Yasar (2012) 7 

17 Maria Baron (2015) 3 

18 Rowen Lodowica (2011) 8 

22 Filip Flor (2012) 7 

22 Maja Kowalczyk (2013) 6 

24 Marley Sobczak (2014) 5 

25 Maks Hareza (2017) 1A/2A 

29 Melike Karan (2012) 7 

29 Milana Rakoshi (2018) 1A/2A 

 

 

High Performance School 

Ook dit schooljaar zullen we in ieder 

Fonkelnieuws HPO-bericht plaatsen.  

Het team van de Fonkel is al voor het vierde 

schooljaar actief bezig met het verbeteren van 

het onderwijs. Dat gebeurt veelal achter de 

schermen.  

In  het vorige Fonkelnieuws vertelden we over 

Leerteams (1), NKC (2) en Close Reading (3). 

 

HPO4: Directeuren Leer Kring (DLK) 

Niet alleen de leerkrachten proberen samen 

steeds betere leerkracht te worden, ook onze 

directie werkt actief in een leerteam, alleen dan  

Ik vond het fantastisch om te zien hoe de 

leerlingen vol zelfvertrouwen de vakgebieden 

uitoefende. 

 

 

Vakantieplanning schooljaar 
2023-2024 

De regionale vakantieplanning voor volgend 

schooljaar 2023-2024 is rond. 

Voor wie alvast vooruit wil plannen: dit zijn de 

vakantieweken volgend schooljaar. 

Herfstvakantie 2023: 14 okt-22 okt 

Kerstvakantie 2023-2024: 23 dec-7 jan 

Carnavalsvakantie 2024: 10 feb-18 feb 

Meivakantie 2024: 20 apr-5 mei 

Grote vakantie zomer 2024: za 6 juli -18 aug   

Dit voorjaar zullen we u laten weten wanneer we 

studiedagen e.d. inplannen in dat schooljaar. 

 

Project Scoor een Boek 

Op 8 februari is groep 5 begonnen aan project 

scoor een boek. We hebben een kist vol met 

boeken gekregen van de bieb om uit te lezen en 

ook gaan we regelmatig zelf naar de bieb. Het 

doel van dit project is dat de kinderen boeken 

gaan lezen die ze leuk vinden en ze ook echt uit 

lezen. Dit project is vanuit de bibliotheek, maar 

ook de spelers van Willem II vinden dit belangrijk. 

In maart krijgen we zelfs een speler van Willem II 

in de klas! Dan gaan we het hebben over welke 

boeken we al gelezen hebben en welke we het 

leukst vinden.  

Wist je al dat alle kinderen gratis lid kunnen 

worden van de bieb? Heb je nog geen pasje dan 

kun je je heel makkelijk aanmelden bij de bieb.  

 

Op 11 maart is het open-
scholen-route in onze wijk. 

Dit is een gezamenlijke open ochtend waarop 

ouders met jonge kinderen op alle scholen in 

onze wijk een kijkje kunnen nemen, om zo te 

bekijken waar ze hun kind later naar school willen 

laten gaan. 

Ken je mensen met kinderen van 2-3 jr oud, 

vrienden of mensen in de straat: geef ze de tip 

dat ze minstens ook even bij de Fonkel op visite 

moeten komen       
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9 februari was er een audit op 
de Fonkel 

9 februari kwamen er professionals van het 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, en 

enkele leerkrachten van andere scholen uit onze 

buurt, samen de Fonkel bezoeken.  

Doel was: kijken hoe OBS De Fonkel zijn 

organisatie heeft staan voor leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. Dat kan om 

gedragsmatige ondersteuning gaan, maar ook op 

leergebied. 

Men sprak met meneer Marcel en juf Jet over de 

school, keek in de groepen bij juf Anita en juf 

Marieke, spraken met leden van het 

Ondersteuningsteam, sprak met enkele 

leerlingen (Nada, Dawid en Sacha), met twee 

ouders (vader van Monsif/Alaa en vader Maria) 

en bestudeerden ons schoolplan en onze 

visiestukken. 

Alles bij elkaar een intensieve ochtend waar de 

school veel interessante feedback heeft gekregen 

over ‘Passend Onderwijs’; waar we goed in zijn, 

maar uiteraard ook tips wat we zouden kunnen 

verbeteren. 

Eerdaags krijgen we een rapportage van de 

auditcommissie, deze zullen we ook bespreken 

met de leden van de Medezeggenschapsraad. 

 

Groep 1c 

Het aantal kleuters groeit gestaag, waardoor we 

vanaf de Carnavalsvakantie groep 1c iets anders 

organiseren. De peuters van het FonkelbeerTje 

krijgen aanbod in hun eigen deel van het gebouw, 

zodat de kleutergroep kan doorgroeien. 

Ook zullen een paar kleuters uit 1-2a en 1-2b 

naar 1c overstappen, waardoor de groepen 

qua grootte wat beter in evenwicht zijn. 

Meneer Marc, die afgelopen weken al invalwerk 

deed bij ons, gaat 2 dagen in de week meehelpen 

in groep 1c. Samen met juf Jill (ma-wo-do-vr) en 

juf Remée (di) gaat hij de klas draaien. 

 

 

Letterfeest in groep 3 

 
Wat een mijlpaal. De kinderen van groep 3 

hebben inmiddels alle letters geleerd. Daar hoort 

een heus letterfeest bij.  

 

Namens heel het team van de Fonkel 

GEFELICITEERD Groep 3 met jullie letterdiploma.  

 

De Schoolschrijver  

 
 

Meer, beter, leuker lezen 

Deze maand maart staat in het teken van de 

schoolschrijver. Het doel van deze maand is het 

schrijven en lezen te verbeteren en het 

taalplezier te vergroten.  
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Op 7 maart beginnen we met heel de school aan 

het project ‘de schoolschrijver’.  

 

De groepen 3 t/m 8 gaan aan de slag met 

inspirerende lesopdrachten. Het zijn 

digibordlessen, waarin schrijvers hun verhaal 

delen en leerlingen proberen te inspireren. 

Schoolschrijvers praten tegen de kinderen, geven 

ze adviezen en lezen voor uit hun favoriete 

boeken. Met hun inbreng gaat de leerkracht met 

de leerlingen aan de slag.  

 

Deze lessen zorgen voor een betere 

woordenschat, meer leesmotivatie en meer 

zelfvertrouwen bij lezen en schrijven.  

 

De laatste les wordt op 4 april vakkundig 

verzorgd door een echte schrijver live voor de 

klas. 

 

Ouders gezocht voor de 
(G)MR 

Beste ouders,  

Om ervoor te zorgen dat jullie stem goed 

vertegenwoordigd is in de (G)MR zijn wij op zoek 

naar nieuwe ouders.  

 

Als MR heb je medezeggenschap in zaken als 

beleidsplannen die de school uitstippelt welke 

natuurlijk invloed hebben op de toekomst van 

onze kinderen. Verder hebben we als MR 

natuurlijk ook als doel om ons als ouders zo goed 

mogelijk te laten horen namens de ouders 

wanneer er zaken niet gaan zoals deze zouden 

moeten gaan. 

  

Als MR welke gecombineerd is uit leerkrachten 

en ouders proberen we ons steentje dus bij te 

dragen om een zo fijn mogelijke school voor onze 

kinderen te houden/creëren. Iedereen die dit 

enthousiast maakt mag zich bij ons melden. 

  

 

Luizencontrole  

Hoofdluis verspreidt zich gemakkelijk op 

basisscholen, daarom is het belangrijk dat wij 

onze leerlingen regelmatig op luizen checken.  

 

Hier is jullie hulp hard voor nodig!  

Wie kan er maandag ochtend om 8.30 komen 

helpen om bij onze klassen de luizencontrole te 

doen?  

  

Heel belangrijk!! 

Controleer u kind/kinderen thuis ook op luizen!  

  

Hoe herkent u hoofdluis? 

Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet 

altijd. Het is aan te raden uw kind regelmatig op 

hoofdluis te controleren. Als u het haar met een 

fijntandige kam doorkamt boven een vel wit 

papier, kunt u zien of er luizen uit het haar vallen. 

Hoofdluizen zijn grijs-blauw of, nadat ze bloed 

opgezogen hebben, roodbruin. De beestjes zijn 

zo groot als een sesamzaadje. Hun eitjes (neten) 

zijn witte, grijze of zwarte stipjes die op roos 

lijken. Roos zit echter los en neten kleven juist 

aan het haar vast. 

 


