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DATA:
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
Zie toegevoegde posters van school en vereniging

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 11 t/m 13 (13 t/m 31 maart): Beperkt
■ Inhoud: Over leven met beperkingen, over werken aan zelfstandigheid en vrijheid.
■ Bijbel: De kromme vrouw en het jonge meisje (Matteüs 9); De mismaakte hand (Marcus 3);
De melaatse (Matteüs 8); De blinde (Lucas 18); De dove (Marcus 7).
Personeel
Het gaat gelukkig met juf Brenda de goede kant op. De komende periode zullen we haar weer regelmatig op
school zien tijdens haar re-integratie periode. Steeds een beetje langer op school en ook steeds een beetje
meer in groep om weer lessen te geven. Het is wel lastig dat ze niet mag auto rijden. We hopen dat ze snel
van de artsen haar rijbewijs opnieuw mag gaan aanvragen. Beterschap!
Juf Marlon heeft een verdrietige periode omdat haar oma is overleden. Donderdag 9 maart is er een wake en
vrijdag 10 maart is de begrafenis. We wensen juf Marlon sterkte. Op donderdagmiddag zal juf Tanja de groep
overnemen en op vrijdag komt juf Gerry Kelder in groep 5/6.
Oud papier ophalen
Op zaterdag 18 maart wordt er weer oud papier opgehaald. Dan staan op het rooster Dhr. Wegihu Teame,
Erwin Neijenkamp en Willem Booy. Veel succes!

Nieuwe leerlingen
In de kleutergroep heten we drie nieuwe kinderen welkom. Ze zijn 4 jaar geworden en mogen nu naar
school. Het zijn David Buitendijk, Django Smolders en Sokratis Remmerde. We hopen dat ze zich snel
thuis voelen op de Fontein en wensen ze alle drie een leuke en leerzame tijd toe.

Luizencontrole.
Woensdag 8 maart heeft weer de reguliere luizencontrole plaatsgevonden. De luizenpluismoeders waren weer
aanwezig en het klusje was dan ook snel geklaard. We zijn gelukkig weer luizenvrij! Hartelijk dank aan de
luizenpluismoeders.
Paasviering
Op donderdag 13 april a.s. vieren we met alle kinderen in de hal van school ons paasfeest. Hierbij zijn alle
ouders van harte welkom. We starten de Paasviering rond 11.15 uur en verwachten dat die om ongeveer 12.00
uur is afgelopen. Daarna kunnen de ouders naar huis en eten de kinderen in de eigen klas. Hiervoor hoeven de
kinderen geen eten en drinken mee te nemen, maar wel allemaal een bord en beker en vanaf groep 4 ook
bestek.
Ook is het handig als de kinderen een (plastic)tas meenemen om diverse werkjes mee naar huis te nemen.
Alle kinderen zijn donderdag 13 april om 14.00 uur vrij. ‘Goede Vrijdag’ 25 maart zijn de kinderen de hele dag
vrij. Ook maandag 17 april, 2e paadag, zijn de kinderen vrij.

Bloemen actie voor extra inkomsten
De activiteitencommissie is op zoek naar extra inkomsten en heeft daarom met de kinderen een “bloemen
actie” georganiseerd. De kinderen hebben flinke bestellingen binnengehaald. Het is de bedoeling de bestelde
bloemen woensdag 15 maart a.s. uit te leveren. Voor de kinderen staan dan de bestelde bloemen klaar. We
vragen ons af of de kinderen de bestelde bloemen mee kunnen nemen. We zijn bang dat dit niet gaat lukken.
We hopen dat de ouders even mee kunnen komen om 12.15 uur om de bestelde bloemen op te halen, zodat ze
in goede staat bij de mensen gebracht worden. We hopen op uw medewerking.
OPEN HUIS
Zie voor de dagen en de tijden van het OPEN HUIS de aparte bijlage bij deze nieuwsbrief.

Orkest in de klas
Op 25 maart is het showconcert van Crescendo in sporthal Broekveld in Sleen. Tijdens deze avond zal ‘Orkest in
de klas’ (groep 7) een aantal liedjes laten horen, onder begeleiding van het Harmonieorkest van Crescendo.
Natuurlijk nodigen we de ouders en andere belangstellenden van harte uit om te komen kijken en luisteren.
Iedere leerling krijgt twee vrijkaarten. Naast ‘Orkest in de klas’ zal het een mooie muzikale avond worden met
optredens van het Harmonieorkest, de Malletband en het opleidingsorkest van Crescendo.

Nieuw in 2017 ! Peuterwerk voor alle kinderen!
Vanaf 1 januari stelt de gemeente Coevorden 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 totaal slechts 50 plekken beschikbaar, dus heeft u belangstelling neem dan snel contact op met
Drieluik - Kinderopvang. We zien uw reactie graag tegemoet! U kunt ook contact opnemen met de
Fontein.

