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DATA:
25 mrt concert crescendo m.m.v. de blazersklas
(groep 7)
29 mrt kopie schoolkrant inleveren
31 mrt maandsluiting groep 3/4 en 7/8
Klussenavond van 18.00 – 20.00 uur
4 april groep 1/2 naar tehuis voor blinde en
slechtziende ouderen en daar eieren verven
6 april groep 5/6 naar Ellert en Brammert

7 april verschijning schoolkrant
12 april Schoolvoetbal toernooi groep 7/8
13 april Paasviering
14 april t/m 17 april Paasvakantie
18, 19 en 20 april Cito Eindtoets groep 8
21 april Koningsspelen samen met de Akker
24 t/m 28 april Meivakantie
4 mei Monument adoptie
5 mei vrij

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).

Oud papier ophalen
Op zaterdag 15 april a.s. wordt er weer oud papier opgehaald. Op het rooster staan Erik Snippe, Edwin Renting
en Jan Kuipers. Veel succes!

Nieuwe leerlingen
Sinds afgelopen maandag zitten Huub en Keet Kuilder op de Fontein. Voor Huub in groep 3 is het een
hernieuwde kennismaking en voor Keet in groep 1 is het allemaal nieuw. We heten jullie van harte welkom en
wensen jullie een goede en leerzame tijd toe.

Klussenavond
Op vrijdag 31 maart hebben we van 18.00 – 20.00 uur een klussenavond gepland. We hopen dat zoveel mogelijk
ouders even komen helpen. We gaan het dak van school en de fietsenstallingen schoonvegen, snoeien,
schoffelen, vegen, etc. Alle voorkomende werkzaamheden uitvoeren zodat het plein er netjes uit ziet. Denkt u
eraan zelf even gereedschap en indien mogelijk een kruiwagen mee te nemen. Wie heeft een kar die achter de
auto past (een paar dagen te leen) voor het afvoeren van het snoeihout?
We rekenen op uw komst. Vele handen maken licht werk!

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’ 14 april zijn de kinderen de hele dag
vrij. Ook maandag 17 april, 2e paadag, zijn de kinderen vrij.

Bloemen actie voor extra inkomsten
Door de enthousiaste verkoop van de voorjaarsbloemetjes door de kinderen heeft deze actie het mooie bedrag
van €884,80 opgebracht!!
We zijn er heel erg blij mee en de schoolreis kan zeker doorgaan!!
Hartelijk dank aan alle kopers, de kinderen, de moeders die geholpen hebben met het verdelen van de
bloemetjes en onze leverancier Erwin Nijenkamp van Bloemenshop Erwin te Hoogeveen.
Jullie inzet heeft deze actie doen slagen!!
Namens de Activiteiten Commissie,
Annette Hunse

Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdagmiddag 12 april a.s. is weer het jaarlijkse voetbaltoernooi in Dalen en Dalerveen voor de kinderen
van groep 7 en 8. We zijn nog op zoek naar een begeleider voor het jongens zevental en naar scheidsrechters
die jongens en meisjes zeventallen willen fluiten tijdens dit toernooi. Wie kan ons helpen? Geef u het even aan
ons door. BvD!

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.

Workshop papier scheppen
Voor ouders, verzorgers en personeel
van CBS De Fontein
Dinsdag 18 april
19.00 - ± 21.00 uur CBS De Fontein

#geen kosten #max. 12 personen # koffie/thee
Opgaven graag via info@bijmjon.nl
Marjon Boezen (moeder van Elin)

Nieuws van anderen
Zondag 9 april a.s. is het Palmpasen, en dan gaan we tijdens de kindernevendienst een palmpaasstok met jullie
versieren. Je wordt zondag om 10 uur verwacht in de Ontmoetingskerk. We gaan gelijk om 10 uur beginnen met
het versieren dus zien we je graag in de ruimte van de kindernevendienst.

We gaan het kruis versieren met crêpepapier, bloemen en natuurlijk allerlei lekkers. Als laatste doen we er een
haantje van brood op. Aan het eind van de dienst komen we in de kerk om onze mooie Palmpasenstokken te
laten zien. Als je het leuk lijkt om ook een Palmpaasstok te versieren, wil je dan even aan ons door geven dat je
komt, dan weten wij hoeveel brood haantjes en andere lekkernijen wij moeten aanschaffen.
Groetjes Leiding kindernevendienst,
Annette Hunse Tel.nr.: 0591-361061 of mail: annettehunse@hotmail.nl

“Knuffelziekenhuis”
Op zaterdag 13 mei wordt er in het Scheperziekenhuis in Emmen het ‘Knuffelziekenhuis’ georganiseerd. Deze
dag is voor kinderen uit groep 1 tot en met 4 en is bedoeld om kinderen op een speelse manier kennis te laten
maken met het ziekenhuis. Dit om eventuele angst voor het ziekenhuis te verminderen.
De kinderen kunnen samen met hun knuffel en ouders naar het Scheperziekenhuis komen. Daar is een
polikliniek opgezet speciaal voor de knuffels waar artsen in opleiding (coassistenten) zullen optreden als
knuffeldokters om samen met de kinderen de knuffel beter te maken, door bijvoorbeeld te gipsen, een
verbandje te leggen of te ‘opereren’. Verder wordt de dag uiteraard leuk aangekleed zodat de kinderen in de
wachtkamer zich geen moment hoeven te vervelen.
Opgave voor deze leuke dag kan door een mailtje te sturen naar knuffelziekenhuis.emmen@gmail.com. In deze
mail kunt u aangeven met hoeveel kinderen u wilt komen en welke ronde uw voorkeur heeft (9.30-12.00 uur of
13.30-16.00 uur). Hierop zullen wij u verdere informatie verstrekken. Let op: Uiterlijke inschrijfdatum is 29 april
en vol = vol.
Wij hopen zaterdag 13 mei veel kinderen met hun knuffels te mogen ontvangen in het knuffelziekenhuis in het
Scheperziekenhuis in Emmen!

