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DATA:
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 en bloembollen actie
2 maart. Scholing “Het jonge kind” kleuters hele dag vrij
13 – 17 maart “Openhuis week” met op
Ma.mo. 13 mrt. openhuis voor alle ouders en
grootouders
Do.mi. 16 mrt. presentatie project aan alle
belangstellenden

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 Brenda is wo. 25 jan. jl. naar het ziekenhuis geweest voor het plaatsen van een ICD; een apparaatje om de
hartslag te helpen regelen. Deze operatie is gelukkig geslaagd. Daarna moest ze 24 uur in het ziekenhuis blijven
en mag ze 4 tot 6 weken niet werken. We wensen juf Benda beterschap en hopen op een voorspoedig herstel.
Voor de vervanging van juf Brenda hebben we het als volgt geregeld. Met ingang van wo. 25 jan. werkt juf
Tanja op wo, do. en vrijdag in groep 3/ 4 en juf Jennie in groep 1/2.
Juf Ada gaat weer steeds meer lesgeven zodat bij de kleuters juf Jennie en juf Ada in de klas zijn en in groep
3/4 juf Joke en juf Tanja.
Oud papier ophalen
Op zaterdag 18 febr. a.s. wordt er weer oud papier opgehaald. Op het rooster staan Alexander Zaal, Remco
Renting en Lucas Hunse. Ik hoop dat het lukt om zaterdag 18 febr. veel oud papier op te halen; succes!

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.
Vandaag, donderdag 2 febr. hebben de kinderen de planning voor de kwartiergesprekken meegekregen. Vanaf
een kwartier voor aanvang van het gesprek liggen de werkjes, de werkboeken en de schriften van de kinderen
ter inzage in de hal en/of in de hal bij de kleuters.
Rapporten
Op wo. 15 febr. krijgen de kinderen hun rapport mee. Voor de kinderen van groep 1, die nog niet zo lang op
school zitten, is dit niet het bolletjes rapport, maar een geschreven verhaal van onze indrukken over de eerste
periode van uw kind op de basisschool. We doen dit wel in de bekende rapportmap, die alle kinderen
meekrijgen.
Muzieklessen
We zijn heel blij dat juf Erna van der Goot, die het afgelopen najaar in groep 7 en 8 haar verkorte Lio stage heeft
gedaan, nu voor een andere stage voor een andere opleiding muzieklessen geeft. Elke vrijdagmorgen van 11.30
– 12.00 uur geeft ze nu muziekles in groep 3/4. Elke vrijdagmiddag geeft ze nu muziekles in groep 8 vanaf 13.15
uur, als groep 7 naar de blazersklas is en in groep 5 vanaf 14.15 als groep 6 naar de blazersklas is.
We zijn hier allemaal heel blij en de kinderen vinden het leuk!. Juf Erna wensen we veel succes en ook veel
plezier!
Fontein Got Talent
Groep 8 organiseert dit jaar weer Fontein got talent. Het is op vrijdag 17 februari van 13.15 uur tot ongeveer
15.00-15.15 uur. De kinderen mogen dan iets doen wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn. Dit kan een dans
zijn, een muziekinstrument bespelen, een liedje playbacken, goochelen, etc. Als ze mee willen doen kunnen ze
zich inschrijven. Dit kan op de lijsten die op de deur van elk klaslokaal hangen. Inschrijven kan tot en met 10
februari. Om 12.00 uur worden de lijsten opgehaald. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn om 15.15 vrij. De
onderbouw is vrij op vrijdagmiddag, maar mag natuurlijk ook meedoen of komen kijken deze middag. Dit is niet
verplicht. De onderbouw is dan vrij zodra Fontein Got Talent is afgelopen (een precieze tijd is niet te zeggen,
vorig jaar was het rond 14.45-15.00 afgelopen). Ook ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
Het wordt een gezellige middag.
Bloembollen actie voor extra inkomsten
We hebben prachtige nieuwe speeltoestellen. De kinderen genieten er echt van en het ziet en erg mooi uit.
Helaas zijn de speeltoestellen wel iets duurder geworden dan oorspronkelijk begroot. We hebben dit jaar het
plan opgevat op schoolreis te gaan i.p.v. een schoolfeest te houden. De kosten hiervoor zijn echter wel hoger.
De activiteitencommissie is dus op zoek naar extra inkomsten en heeft het plan bedacht om in de
voorjaarvakantie met de kinderen een bloembollen actie te organiseren. Het is de bedoeling dat alle kinderen
op woensdag 15 febr. een intekenlijst meekrijgen zodat ze in de voorjaarsvakantie kunnen proberen zo veel
mogelijk bestellingen binnen te halen. De bestelde bloembollen worden dan medio maart uitgeleverd.

Nieuwe Bieb moeder
We hebben gelukkig een nieuwe Bieb moeder. Mevr. Willeke Boode hebben we bereid gevonden dit op
donderdagmorgen van 11.15 – 12.00 uur te gaan verzorgen. We zijn hier heel blij mee en hopen dat Willeke
met veel plezier het boeken ruilen van de kinderen gaat regelen. Voor het regelen van allerlei zaken voor Bieb
op school blijft mevr. Heidi Koops ook beschikbaar. Doordat mevr. Willemijn Trip op dinsdagmorgen het boeken
uitlenen blijft verzorgen is het mooi geregeld. Willemijn, Heidi en Willeke: Hartelijk Dank!
Voorlezen: de voorleesdagen
Vorige week hebben we in het kader van de nationale voorleesdagen meegedaan met het voorleesontbijt.
Er waren diverse prominente voorlezers. Dank u wel voor uw bijdrage hierin. Ook de activiteitencommissie weer
hartelijk dank voor het verzorgen van de lekkernijen.
Waarom voorlezen
Veel ouders lezen voor bij het slapen gaan, maar voorlezen kan op ieder moment van de dag. Wel is het goed
om de rust te nemen om voor te lezen en het liefst ook een rustige omgeving te kiezen om voor te
lezen. Al kan in de auto of in de wachtkamer bij de tandarts ook een hele leuke afleiding zijn voor het kind.
Hoe lang er voor gelezen wordt hangt vooral af van het kind. Kinderen geven zelf duidelijk aan wanneer hun
aandacht verslapt. Bij jonge kinderen is het beste om te kiezen voor een kort verhaal zodat het boek/ verhaal in
een keer uitgelezen kan worden. Wanneer het kind dan nog meer voorgelezen wil worden, kan nog een
verhaaltje voor gelezen worden.
Bij jonge kinderen is het ook belangrijk aandacht te besteden aan de plaatjes in het boek. En herhaling vinden
jonge kinderen erg leuk. Het is dan ook goed een boek meerdere keren te lezen. Kinderen leren hierdoor het
verhaal beter begrijpen en leren voorspellen wat er gaat gebeuren.
Vaak komen kinderen tijdens het voorlezen met vragen en opmerkingen. Het is goed hier op in te gaan en met
het kind te praten over het verhaal, maar het verhaal daarna wel weer op te pakken. Nadat het boek/ verhaal
dan uit is, kan nog even verder gepraat worden. Wanneer het kind zelf niet met reacties op het verhaal komt,
kan het goed zijn vragen te stellen.
Overigens, ook al voordat er gestart wordt met voorlezen kan er met het kind over het boek gepraat worden. Zo
kan de kaft van het boek bekeken worden en kunnen de ouder en het kind samen bedenken waar het boek over
zal gaan. Voorlezen met stemmetjes kan heel leuk zijn voor een kind, maar kan het voorlezen voor de ouder wel
moeilijk maken. En ook met het variëren van de intonatie kan al veel bereikt worden.
Het is belangrijk om tijdens het lezen goed contact te houden met het kind en steeds te kijken hoe het reageert
op het verhaal. Wanneer het kind het verhaal eng vindt, kan doormiddel van een grapje tussen door, een
andere intonatie, een andere woordkeus en eventueel het verhaal aanpassen of een stukje overslaan het
verhaal minder eng gemaakt worden. Terwijl bij een kind dat geniet van een spannend verhaal, het verhaal
extra spannend gemaakt kan worden doormiddel van intonatie.
Bij de keuze van een boek is het belangrijk een boek te kiezen dat bij het kind past qua thema, lengte van het
verhaal, hoeveelheid plaatjes et cetera. Maar het is ook goed een boek te kiezen dat u als ouder graag
voorleest. Voorlezen uit een boek dat u zelf maar niets vindt, is als ouder niet leuk, maar pakt vaak ook niet echt

leuk uit voor het kind. Het kan ook goed zijn het kind zelf een keuze te laten maken (een boekenplank op
kinderhoogte kan dan heel nuttig zijn),
Voorlezen is dus heel goed voor de ontwikkeling van een kind. Maar het voorlezen moet vooral gewoon leuk
zijn en iets zijn waar zowel kind als ouder van kunnen genieten. Vanwege het verhaal dat er gelezen wordt,
maar vooral ook vanwege het gezellig samen zijn en de exclusieve aandacht voor elkaar.
Voorlezen kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel
van voorlezen.
In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het
voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over het boek,
wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan.
In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en zich te concentreren.
Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind ook. Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind
ook veel over de wereld om zich heen, waardoor hij/zij meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen.
Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname
etc.) kan ook steun bieden en een goede manier zijn om met het kind in gesprek te komen over deze
onderwerpen.
Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het voorlezen en
de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind.
En het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens
het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste structuur in de dag geboden
worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan.
Voorlezen, plezier voor twee!
Voorlezen, ook als uw kind al zelf kan lezen!
Voorlezen tijdens de hele basisschool leeftijd!
Film op de website
Al sinds een paar weken staat er een promofilmpje van onze school op de website. Volgens ons is het een mooi
filmpje die veel informatie geeft over de Fontein en de sfeer op school. De site is ook enigszins aangepast en nu
goed te bekijken op een tablet of smartphone.
Ga naar www.fonteinsleen.nl, geniet van het filmpje en vindt de informatie over school die u weten wilt.
Ook foto’s van de activiteiten die op school zijn gehouden vindt u op onze website. We proberen zo snel
mogelijk de beschikbare foto’s te plaatsen.
Kruiwagen gevonden (herhaalde oproep)
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!

Nieuws van anderen

Het Grote Gymfeest
Op woensdagmiddag 8 februari 2017
van 14.30 uur tot 16.30 uur
In de sporthal in Sleen
voor kinderen van de gymvereniging, hun vrienden en vriendinnen,
Voor vaders en moeders,
voor opa’s en oma’s,
en wie er nog meer wil komen kijken.
(Neem je sportkleding mee)

Gezinsrelaties na Scheiding
De universiteit van Utrecht zoekt recent gescheiden ouders en kinderen (8 – 16 jaar) voor onderzoek.
Zie aparte bijlage met meer informatie hierover

