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DATA:
7 april verschijning schoolkrant
12 april Schoolvoetbal toernooi groep 7/8
13 april Paasviering
14 t/m 17 april Paasvakantie
18, 19 en 20 april Cito Eindtoets groep 8
21 april Koningsspelen

24 t/m 28 april Meivakantie
4 mei Monument adoptie
5 mei vrij
9 mei hoofdluiscontrole
25 mei en 26 mei Hemelvaartsvakantie
31 mei Schoolfotograaf
5, 6 en 7 juni Pinkstervakantie

Trefwoord
Week 14 en 15 (3 t/m 14 april): Opstaan tegen onrecht (paasthema)
■ Inhoud: Over verzet tegen onrecht en je niet klein laten krijgen; over opstaan en opkomen
voor wat van waarde is.
■ Bijbel: Intocht Jeruzalem (Lucas 19); Laatste Avondmaal (Lucas 22); Voor Pilatus (Lucas 22 en 23);
Jezus’ dood (Lucas 23); Opstanding (Lucas 24).

Pasen
Pasen is paaseieren, uitlopende takken, meer aangename temperaturen en wat langer licht.
Pasen is opstanding, God heeft Jezus doen opstaan uit de dood.
Pasen is leven. Korter kun je het niet zeggen.
Dat Pasen in het voorjaar wordt gevierd is niet toevallig. Ons christelijk paasfeest borduurt voort op het joodse
feest van Pesach waarin de bevrijding uit de slavernij van Egypte wordt herdacht. En Pesach valt van oudsher op
de datum van een nog ouder voorjaarsfeest waarin het opleven van de natuur en het binnenhalen van de eerste
graanoogst werd gevierd.
Natuurlijk, het opstaan van Pasen is niet hetzelfde als de kleine en grote momenten van opstaan die kinderen
nu om zich heen kunnen ontdekken. Maar het levensverhaal van Jezus, inclusief het paasverhaal, vormt wel
degelijk een inspiratiebron die mensen bemoedigt om zich in te zetten voor een meer humane wereld.

Samen in actie
We brengen het thema “Opstaan tegen onrecht” in praktijk. Het is de laatste tijd volop in het
nieuws: de hongersnood in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Met de leerlingen van
beide scholen en de peuters van Peuters Op School willen we ons steentje bijdragen door geld in te
zamelen voor giro 555. Daarom zijn we vanaf deze week gestart met een flesseninzamelactie. In de hal
kunnen flessen van diverse winkels worden ingeleverd. Met de koningsspelen, die op 21 april
plaatsvinden, kunnen we dan een voorlopig bedrag bekend maken.
Team Peuters Op School, de Akker en de Fontein

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 leerling
Als nieuwe leerling heten we Jenna Lanjouw van harte welkom op de Fontein. Voor Jenna is naar school gaan
niet nieuw want ze was al in groep 1 gestart op een school in Amersfoort. We heten Jenna en haar ouders van
harte welkom en wensen jullie een goede en leerzame tijd toe.
Klussenavond
Helaas waren er maar weinig ouders op de klussenavond. Doordat we met elkaar hard gewerkt hebben zijn de
belangrijkste klussen toch af gekomen. Het snoeiwerk en het schoonvegen van alle daken is gelukt. Alle harde
werkers: heel hartelijk dank!

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.

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!

Koningsspelen
Op 21 april houden we samen met OBS De Akker, KDV Drieluik, Armenhoes en Kaartje Kakel de Koningsspelen.
We beginnen om 8.30 uur in de eigen klas met het koningsontbijt. Om 9.30 uur kijken we naar de landelijke
opening op de t.v. en doen mee met het lied: Okido.
Om 10.00 uur beginnen de sport en spelactiviteiten.
Groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur vrij.
Groep 5 t/m 8 neemt zelf een lunchpakket mee en eet tussen de middag op school. Zij zijn om 14.00 uur vrij.
Meer info volgt via een speciale koningsspelen brief.

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

Open dag Muziekschool Emmen
Op 20 mei van 10.00 tot 13.00 uur heeft de muziekschool Emmen open dag met als motto “Kies je instrument”
Adres: Hooggoorns 24 Emmen. Meer weten: www.muziekschoolmm.nl
FIFA ’17 toernooi
Zuidenveldfestival Sleen organiseert het grote Rabo FIFA ‘ 17 toernooi op 8 juli 2017 voor 8 tot 18 jarigen in de
Feesttent van het Zuidenveld in Sleen. Deelname is gratis Zie voor meer informatie de aparte bijlage.
Schrijf je in op: dutchgamemasters.nl/inschrijven
Mini Roparun
Op 20 mei aanstaande organiseert team ‘De Turfrunners’ een mini-Roparun voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit is een sponsorloop waarbij de kinderen geld op halen door zoveel mogelijk rondjes te rennen.
Een rondje is ongeveer 500 meter. De tijden zijn: 4 – 8 jaar van 14.00 – 14.30 uur en van 9- 12 jaar van 14.45 –
15.30 uur.
De mini-Roparun vindt plaats op het terrein van De Huttenheugte op 20 mei. Dan is ook de open dag ter
gelegenheid van het 50 jarig bestaan van De Huttenheugte waarbij diverse activiteiten georganiseerd worden
waaraan ouders en kinderen gratis kunnen deelnemen.
Aanmelden voor maandag 8 mei via dit mailadres met opgave van naam en leeftijd bij
miniroparundalencoevorden@hotmail.com Zie voor informatie ook www.turfrunners.nl
Alle kinderen krijgen na deelname aan deze sponsorloop een medaille en een toegangskaartje voor het
zwembad van De Huttenheugte.
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs of Hamburg naar Rotterdam waarbij
mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met
kanker. Team ´De Turfrunners´ uit Dalen en Coevorden doen aan deze loop op 3, 4 en 5 juni mee.

