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DATA:
17 febr. ‘Fontein got talent’
20 t/m 24 febr. voorjaarsvakantie en bloemen actie
“Haal het voorjaar in huis en bestel voorjaarsbloeiers”
2 mrt. Scholing “Het jonge kind” kleuters hele dag vrij
8 mrt. Luizencontrole
’s avonds schoolkringvergadering
13 – 17 mrt “Openhuis week” met op
ma.mo. 13 mrt. openhuis voor alle ouders en
grootouders

en op
do.mi. 16 mrt. van 17.00 – 18.30 uur presentatie
projecten in alle groepen aan alle belangstellenden
29 mrt kopie schoolkrant inleveren
7 april verschijning schoolkrant
12 april Schoolvoetbal toernooi groep 7/8
13 april Paasviering
14 april t/m 17 april Paasvakantie

Trefwoord
Week 7 t/m 10 (13 februari t/m 10 maart): Zoeken en vinden
Inhoud: Over verliezen en zoeken, over weglopen en terugkeren, over blij zijn als alles weer compleet is.
Bijbel: Het verloren muntje; Het zoekgeraakte schaap; De weggelopen zoon (Lucas 15).
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!
Op zaterdag 18 maart is de volgende keer dat er oud papier wordt opgehaald. Dan staan op het rooster Dhr.
Wegihu Teame, Erwin Neijenkamp en Willem Booy.

Bloemen actie voor extra inkomsten
We hebben prachtige nieuwe speeltoestellen. De
kinderen genieten er echt van en het ziet er 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 “bloemen 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 bloemen worden dan medio maart uitgeleverd

Verwijsgesprekken / kwartiergesprekken
Op dit moment hebben bijna alle gesprekken over de vorderingen van de kinderen met de ouders
plaatsgevonden. Mooi dat alle ouders hiervoor even naar school komen. Gelukkig kan er ook altijd rekening
worden gehouden met uw mogelijkheden en onmogelijkheden. In goed overleg lukt het altijd om een afspraak
met alle ouders te maken.
De techniekklas VPCBO-Coevorden
In schooljaar 2012 -2013 is de VPCBO Coevorden gestart met een bovenschoolse plusklas voor meer – en
hoogbegaafde leerlingen uit de bovenbouw. Vorig schooljaar is ons aanbod uitgebreid met een techniekklas..
Dit was een groot succes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze techniekklas een vervolg krijgt. Dit
schooljaar krijgen de lessen een iets andere inhoud. De lessen worden niet alleen in de klaslokalen van onze
Vereniging gegeven maar ook op andere plekken zullen onze leerlingen kennis maken met techniek.
De techniekklas is in het leven geroepen voor kinderen die geïnteresseerd zijn in techniek en graag met de
handen werken. Het zijn kinderen met een praktische intelligentie die het geweldig vinden om iets te maken.
De technieklessen worden in Sleen en in Coevorden gegeven. Twee ervaren leerkrachten gaan de kinderen
begeleiden. De leerlingen die worden uitgekozen om deel te nemen aan dit project, gaan in het voorjaar vier
dinsdagmiddagen of donderdagmiddagen zich bezighouden met techniek.
Stagiaire Anne Lotterman
Vanaf vandaag, 16 febr. hebben we op school Anne Lotterman uit Noord Sleen. Zij is stagiaire van het Drenthe
College in het kader van beroeps praktijk vorming (BPV). Zij is op donderdag en vrijdag op school om stage te
volgen op het gebied van administratie. We wensen haar een leerzame tijd op de Fontein.
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.
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.
Iedereen een fijne voorjaarsvakantie gewenst!

