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DATA:
21 jan. oud papier ophalen
25 jan. voorleesontbijt (zie hieronder)
Schoolkringvergadering
30 jan. Studiedag team; alle kinderen vrij
3 febr. maandsluiting groep 1/2 en 5/6
na schooltijd handbaltoernooi groep 7/8

8 en 9 febr. kwartiergesprekken
9, 14 en 16 febr. verwijsgesprekken groep 8
15 febr. kinderen krijgen rapport mee
17 febr. ‘Fontein got talent’
20 t/m 24 febr. voorjaarsvakantie
2 maart. Scholing “Het jonge kind” kleuters hele dag vrij

Trefwoord
Week 4 t/m 6 (23 januari t/m 10 februari): Waar ben je mee bezig?
■ Inhoud: Over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat
mensen doen.
■ Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10); De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10); De schat in de
akker en de parel van de koopman (Matteüs 13).
Personeel
Juf Ada
Met juf Ada gaat het gelukkig steeds beter. Ze is haar werkdagen weer op school om te re-integreren. Juf
Ada doet dan allerlei klussen. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden steeds verder worden uitgebreid.
Ze werkt ook weer met kinderen en steeds meer tijd in de kleuterklas. We gaan er van uit dat juf Ada
binnenkort haar werk weer volledig kan hervatten.
Juf Annie
Onze Lio stagiaire, juf Annie is deze week voor het laatst. Ze heeft haar eindgesprek gehad en is geslaagd voor
de praktijk. Nu nog de andere zaken afronden en dan is ze gediplomeerd leerkracht. We feliciteren juf Annie
hiermee van harte, bedanken haar voor alle werkzaamheden die ze heeft gedaan en wensen haar veel succes
toe in haar carrière als leerkracht.
Juf Brenda
Binnenkort moet juf Brenda naar het ziekenhuis voor het plaatsen van een ICD. Dit is een Implanteerbare
Cardioverter-Defibrillator; een apparaatje om haar hartslag te helpen regelen.
Op dit moment weten we nog niet precies wanneer dit gaat plaatsvinden en hoelang juf Brenda hierdoor niet
kan en mag werken. Ze mag in elk geval 8 weken na de plaatsing van deze ICD niet autorijden. Als we meer
weten hoort u dit.

Oud papier ophalen
Op zaterdag 21 jan. a.s. wordt er weer oud papier opgehaald. Op het rooster staan Rudolf Mud, Shiroj
Sewraising en Tore v.d. Leij. Ik hoop dat het lukt om zaterdag 21 jan. veel oud papier op te halen; succes!
Nieuwe Bieb moeder
Mevr. Inez Heling heeft de afgelopen tijd op dinsdagmorgen van 11.15 – 12.00 uur de boeken uitleen van de
dBos (de Bieb Op School) verzorgd. Helaas voor ons, heeft ze aangegeven hiermee te gaan stoppen. Vanaf deze
plaats willen we haar hartelijk bedanken voor de hulp aan de kinderen en het registreren van het lenen van de
boeken.
We zijn nu dringend op zoek naar iemand die dit wil overnemen. Wie lijkt dit wel een leuk klusje en wil dit wel
gaan doen? Laat u het even weten aan een van de collega’s? BvD!
Voorleesontbijt 25 januari
Voorlezen en lezen vinden we heel belangrijk op school. Om het (voor)lezen weer extra onder de aandacht te
brengen doen we op woensdag 25 januari weer mee aan het voorleesontbijt.
We starten ’s morgens samen in de hal met het lied: “De Boekenwurm” van
kinderen voor kinderen. Dit lied is te vinden op
https://www.youtube.com/watch?v=4h-46276Cpw
https://www.youtube.com/watch?v=8ldzcj3qOl
Daarna worden de kinderen voorgelezen door verschillende gasten en
krijgen een klein ontbijtje. Het is dus verstandig om ’s ochtends thuis wel
gewoon te ontbijten.
Het prentenboek ‘De kleine walvis’ is door de bibliotheken verkozen tot
prentenboek van het jaar 2017. Het gaat over Boy. Hij woont met zijn vader
en zes katten in een klein vissershuisje. Na een stromachtige nacht vindt hij
een jonge walvis op het strand. Dat is het begin van een bijzondere vriendschap ….
Dit boek wordt o.a. in de onderbouw voorgelezen.
We maken er een gezellige start van de ochtend van, want lezen is leuk!
Luizencontrole
Afgelopen woensdag 18 jan. heeft weer de reguliere luizencontrole plaatsgevonden. Er is nu weer een flink
aantal moeders die dit verzorgen. Zo werkt het prettig voor de ouders en de kinderen en is het klusje snel
geklaard. Hartelijke dank aan de luizenpluismoeders! Gelukkig is de school luizenvrij.
In de activiteiten kalender staat de luizencontrole steeds vermeld op dinsdag, maar omdat de moeders beter op
woensdag kunnen is dit verplaatst naar de woensdag. Op de website is dit nu aangepast en daar staat het dus
correct.
Verwijsgesprekken / kwartiergesprekken
De verwijsgesprekken staan bovenaan bij de data. Dit zijn andere data dan in de activiteiten kalender staan.
Dit is ongeveer 14 dagen later. Het lukt nl. niet op zo korte termijn de gemaakte toetsen te verwerken, de
rapporten voor alle kinderen te maken en de plaatsingswijzer van de kinderen van groep 8 in te vullen.
Binnenkort krijgen de kinderen de planning voor de verwijsgesprekken en de kwartiergesprekken mee.

Te vroeg of te laat?
Een reminder voor iedereen. Kom niet te vroeg op school maar ook niet te laat! Sommige kinderen verschijnen
al om 8.00 uur op het plein. Dit is wel een beetje erg vroeg. Er komen echter ook kinderen pas na half 9 op
school. Dit is echt te laat. Vanaf 20 over 8 is iedereen van harte welkom.
De eerste bel gaat om 5 voor half 9 en de tweede bel om half 9. We verwachten dan dat iedereen in de klas zit,
zodat we op tijd kunnen beginnen.
Technieklessen en de techniekkar
Dit schooljaar gaan we in alle groepen bezig met het geven van technieklessen. Dinsdagmiddag 10 januari, na
schooltijd, zijn we gestart met de nascholing. Tijdens deze eerste bijeenkomst kregen wij uitleg over de visie
achter de leerlijn, de uitgangspunten van het programma en wat er allemaal in de techniekkar is te vinden.
In de komende twee tot drie scholingsbijeenkomsten leren de leerkrachten met de methode te werken en meer
over de achtergrond van onderzoekend en ontwerpend leren. Tijdens deze bijeenkomsten is er ook tijd om in
te gaan op specifieke vragen of wensen van de school. Alle materialen voor de verschillende groepen, inclusief
de mappen met de handleidingen en de werkbladen, zitten in de mooie techniekkar, die in de hal staat. Het
materiaal dat de leerlingen nodig hebben voor de verschillende experimenten en proefjes is allemaal in deze kar
aanwezig. Een speciale website biedt aanvullende materialen en filmpjes, die de leerlingen kunnen gebruiken
tijdens het maken van de opdrachten.

Kruiwagen gevonden
Na nieuwjaar lag het schoolplein weer vol met vuurwerk en andere zaken. Mensen van de gemeente zagen dit
en hebben de grotere zaken verwijderd o.a. kapotte tuinstoelen. Hartelijk dank aan de mensen van de
buitendienst van de gemeente Coevorden. Een kruiwagen, die ze ook tijdelijk hebben meegenomen staat nu in
het schuurtje bij school. Wie mist een kruiwagen of kent iemand die een kruiwagen mist? Op school terug te
halen!

Nieuw in 2017! Peuterwerk voor alle kinderen!
Vanaf 1 januari stelt de gemeente Coevorden een subsidie voor peuters beschikbaar voor ouders zonder recht
op Kinderopvangtoeslag of VVE indicatie. Dus ook voor kinderen van ouders die niet allebei werken. Dit kan al
vanaf € 7,18 per maand, op basis van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage!
Drieluik - Kinderopvang heeft op alle KDV/Peuterwerk/Peuters Op School-locaties plekken beschikbaar voor
kinderen die gebruik gaan maken van deze subsidie.
Er zijn in totaal slechts 50 plekken beschikbaar, dus heeft u belangstelling neem dan snel contact op met
Drieluik - Kinderopvang. Mail naar info@drieluikkinderopvang.nl of bel 0591-387008 of mail naa Cbs De Fontein
info@fonteinsleen.nl of tel. 0591-361910. We zien uw reactie graag tegemoet!

