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DATA:
25 mei en 26 mei Hemelvaartsvakantie
31 mei Schoolfotograaf
2 juni maandsluiting groep 1/2 en groep 5/6

5, 6 en 7 juni Pinkstervakantie
13 juni schoolreis groep 1 t/m 7
13 t/m 16 juni schoolkamp groep 8
14 t/m 16 juni kleuters vrij

Trefwoord
Week 19 t/m 21 (8 t/m 26 mei): Vrijheid
■ Inhoud: Wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid.
■ Bijbel: Mozes in het mandje en aan het hof (Exodus 1 en 2); Mozes’ roeping en de tien plagen (Exodus 3 t/m
11); De uittocht (Exodus 12 t/m 15).
Week 22 en 23 (29 mei t/m 9 juni): (On)tevreden
■ Inhoud: Over tevredenheid en gemopper. Over klagen of keuzes maken.
■ Bijbel: Bitter water, droog brood en kwakkels (Exodus 15 t/m 17); Tien Woorden (Exodus 20).

Maandsluiting 2 juni groep 1/2 en groep 5/6
In de kalender staat dat de maandsluiting op vrijdag 2 juni verzorgd wordt door groep 3/4 en 7/8. Dit klopt niet.
De maandsluiting op vrijdag 2 juni a.s. wordt verzorgd door de kinderen van groep 1/2 en 5/6. Natuurlijk is
iedereen van harte welkom om deze maandsluiting vanaf ongeveer 11.30 uur bij te wonen.

Oud papier ophalen
Op zaterdag 20 mei a.s. wordt er weer oud papier opgehaald. Op het rooster staan Gerard Weitkamp, Stefan
Warmolts en Sjoerd Jansen. Veel succes!

Cito Eindtoets
De leerlingen van groep 8 hebben 18, 19 en 20 april de Cito eindtoets gemaakt om te kijken wat de
opbrengsten van 8 jaar onderwijs zijn.
De toets bestaat uit 135 vragen voor taal en 85 vragen voor rekenen. Alle vragen zijn meerkeuzevragen. Bij alle
onderdelen komen vragen voor waarbij de kinderen studievaardigheden moeten gebruiken. Deze vaardigheden,
zoals tabellen lezen, informatie opzoeken en kaart lezen, zijn belangrijk in het voortgezet onderwijs.
Vaak is de uitslag een bevestiging van ons schooladvies, dat voor 1 maart wordt gegeven. Daarbij kijken we naar
het totale kind, we willen zo uitdagend mogelijk adviseren. Het gaat om kansen bieden, waar zit de potentie,
waar mogelijke verbeterpunten?

Als de uitkomsten van de Eindtoets dat rechtvaardigen, kan het schooladvies naar boven worden bijgesteld. Het
schooladvies kan niet naar beneden worden bijgesteld. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld door faalangst
onderpresteren. Dan is het advies van de school doorslaggevend.
Wat wordt er precies getest in de Eindtoets groep 8?
De Eindtoets wordt door alle kinderen in groep 8 gemaakt en test wat je kind in acht jaar basisschool heeft
geleerd. De toets is verplicht en heeft twee doeleinden:
- de overheid krijgt inzicht in het taal- en rekenniveau op de school van je kind, en deze kan zo
vergelijken worden met andere leerlingen en scholen in Nederland.
- om te helpen bij het adviseren van het type vervolgonderwijs dat bij je kind past (vmbo, havo of
vwo).
De eindtoets is geen examen. Je kind kan dus niet slagen of zakken voor de toets. Er komt wel een advies uit,
waardoor veel ouders en kinderen het toch een spannend moment vinden.
Voor ons, als team was het ook een spannend moment omdat we al twee jaar niet de door de inspectie
verwachte score hadden behaald en mede daardoor we een zwakke school zijn geworden.
De score was dit jaar 539,2, waarmee we ruimschoots voldoen aan de norm van de inspectie (535,2). Met deze
score zijn we erg blij

Schoolfotograaf op woensdag 31 mei
De schoolfotograaf begint op woensdagmorgen 31 mei om 08.00 uur met de fotografie van de schoolgaande
kinderen met niet schoolgaande broertjes/zusjes. Als u ook de (nog) niet schoolgaande kinderen op foto wilt
dan kan dat vanaf 8.00 uur. Daarna worden de schoolgaande broertjes/zusjes gefotografeerd en komen alle
kinderen apart op de foto. Daarna worden de groepsfoto’s gemaakt.
We hebben als achtergrond voor de ‘baksteen look’ gekozen.
De foto’s worden digitaal afgeleverd. Via school ontvangt u een leaflet met de inloggegevens om in de webshop
de foto’s te bestellen.

Fontein zwerfboeken
Aan de kinderen uitgelegd tijdens de weekopening
Ken je dat ….. je vriendje of vriendinnetje of iemand uit de klas leest een boek en vertelt er zo’n enthousiast
verhaal over, dat je niet kunt wachten om het te gaan lezen? En heb jezelf boeken thuis en gelezen die te goed
leuk, spannend zijn om stil te blijven staan op je boekenplank?
Vanaf vandaag kan je boek de titel “Fontein Zwerfboek” krijgen, en kan hij als ‘vriendenboek’ doorgegeven
worden. Jouw naam blijft er gewoon in staan met een speciaal Fontein Zwerfboek kaartje en als het boek door
heel veel vrienden is gelezen mag je uiteraard je boek weer een ereplek geven op je boekenplank.
Heb jij een leuk boek,
vraag bij de Fonteinbibliotheek of je juf
hoe jouw boek een Fontein Zwerfboek kan worden!
Ben jij ook benieuwd welk boek het meest rond gaat zwerven en de meeste positieve
opmerkingen krijgt?

Opleiding Specialist Jonge Kind
U ziet nogal eens staan dat de kleuters vrij zijn i.v.m. de opleiding specialist jonge kind. Hieronder in het kort iets
over de inhoud.
Jonge kinderen leren op een andere wijze dan oudere kinderen. De ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om
specialistische kennis en vaardigheden. Door de opleiding Specialist Jonge Kind te volgen is het mogelijk de rol
als onderbouwspecialist op één of meerdere scholen te vervullen. De opleiding Specialist Jonge Kind heeft tot
doel leerkrachten te scholen als specialist in het werken met jonge kinderen in de basisschool. De opleiding
Specialist Jonge Kind legt zich toe op het vormgeven van uitdagend, betekenisvol en eigentijds onderwijs vanuit
de ontwikkelingsprincipes en kenmerken van het jonge kind. De specialist bekwaamt zich in de verschillende
visies en werkwijzen op het onderwijs aan jonge kinderen en formuleert een eigen opinie. De Specialist Jonge
Kind bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen op de school. Deze
opleiding verbindt de kleutermethodiek en -didactiek met het actuele onderwijs.
De cursisten kunnen als specialist hun competenties op pedagogisch, organisatorisch, vakinhoudelijk en
didactisch gebied verder ontwikkelen en daarmee een bijdrage leveren aan de eigen ontwikkeling en aan de
kwaliteit van het onderwijs aan en met jonge kinderen op hun school. Belangrijk daarbij is de betrokkenheid van
de schoolleiding. De Specialist Jonge Kind moet tijdens de opleiding in de eigen of andere school activiteiten uit
kunnen voeren die behoren bij hun toekomstige specialisme. Gedurende de opleiding werken de deelnemers
aan een onderzoeksopdracht die gerelateerd is aan de eigen praktijk en daarmee bijdraagt aan de persoonlijke
ontwikkeling en de ontwikkeling van de school.

Schoolreisje
Dit jaar hebben we geen schoolfeest, maar gaan we met de kinderen van groep 1 t/m groep 7 op schoolreis.
Omdat het vervoer met bussen erg duur is willen we graag gehaald en gebracht worden door ouders. Op deze
manier kunnen we een leuk en betaalbaar schoolreisje organiseren.
Dinsdag 13 juni is het zover. We gaan met groep 1 tot en met groep 7 op schoolreis naar het Drouwenerzand!
Wij vertrekken om 9.30 uur vanaf school en verwachten uw kind even van te voren op te school, dus niet om
8.30 uur. De kinderen hoeven geen eten, drinken en zakgeld mee te nemen, want er is voldoende eten en
drinken aanwezig.
Laat de kinderen geen tas meenemen, dat is gemakkelijker voor in de speeltuin.
Wij vertrekken om 14.45 uur vanaf het Drouwenerzand weer terug naar school.
Wij zoeken nog ouders of verzorgers die de kinderen heen en/of terug zouden kunnen brengen. Onder aan de
brief die de kinderen deze week hebben meegekregen vindt u een strookje waarop u dit kunt aangeven.
We hopen op voldoende chauffeurs en een gezellige dag samen!
Orkest in de klas
De kinderen van groep 7, die nu twee jaar hebben meegedaan aan orkest in de klas kunnen extra komen
repeteren op vrijdag 12, 19 en 26 mei en op 8 en 30 juni van 18.00 tot 18.30 uur in de Brink.
Op de vrijdagmiddagen gaan de kinderen van groep 7 tijdens orkest in de klas verschillende ‘workshops’ doen,
zoals ‘de boomwhackersband’, de ‘digiband’, ‘popmuziek met je eigen instrument’ en ‘djembee’.
Tijdens het slotconcert gaat elk groepje laten horen wat ze hebben gedaan.
Tijdens het slotconcert dat gehouden wordt op di. 27 juni a.s. spelen de kinderen van de blazersklas van groep 6
en 7 samen met de malletband van Crescendo vanaf 19.00 uur in MFC de Brink.

Nieuws van anderen
Avond4daagse
Van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni a.s. organiseert Gymvereniging Sleen de jaarlijkse wandel4daagse.
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. Schrijf je in op: dutchgamemasters.nl/inschrijven

Zuidenveld Muziekgala
Op het Zuidenveld Muziekgala
17 juni 2017, 20.00 uur
In de Manege van Sleen
mag het kinderkoor
Ozewiezewoze uit Sleen
optreden samen met kinderen uit de Zuidenvelddorpen.
We zijn op zoek naar kinderen
die het leuk vinden om mee zingen.
We repeteren van 18.45 tot 19.45
18 mei en 1,8 en 15 juni in het MFC Sleen, Brink 1.
Ook oefenen we een extra keer met het orkest.
Ben je tussen de 6 en 14 jaar en vind je het leuk om mee te zingen tijdens een geweldig feest
Geef je dan op bij Janny Hooiveld 06 57886907
We vragen €5,- tegemoetkoming in de kosten.

