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DATA:
13 juni schoolreis groep 1 t/m 7
13 t/m 16 juni schoolkamp groep 8
14 t/m 16 juni kleuters vrij
15 juni Algemene ledenvergadering VPCBO
19 juni geen weekopening groep 1/2
27 juni Slotconcert Blazersklas, 19.00 uur in de Brink
30 juni maandsluiting groep 3/4 en 7/8
4 juli voetbal groep 8 tegen ouders groep 8

7 juli Zuidenveld activiteiten voor de kinderen
12 en 13 juli kwartiergesprekken
14 juli verschijning schoolkrant
19 juli rapporten mee en afscheidsavond groep 8
20 juli Studiemiddag team; kinderen vrijdag
21 juli jaarsluiting en
vanaf 15.15 uur start zomervakantie
24 juli t/m 1 sept. zomervakantie

Trefwoord
Week 24 t/m 26 (12 t/m 30 juni): Treurspel
■ Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je gelukkig kan maken.
■ Bijbel: Job (Job).

Geen weekopening groep 1/2 op maandag 19 juni
Omdat de kleuters in de week van 12 t/m 16 juni alleen op maandag 12 juni maar les hebben is er geen
weekopening op maandag 19 juni. Er is dan geen gelegenheid om iets met de kleuters voor te bereiden.

Oud papier ophalen
Op zaterdag 17 juni a.s. wordt er weer oud papier opgehaald. Op het rooster staan Harmen Weuring, Ray Baly
en Wim Hartman. Veel succes!

Nieuwe leerlingen
Als nieuwe leerlingen heten we Floor Weuring en Bertus Wolters van harte welkom op school. Zij zijn de
afgelopen periode gestart in groep 1. We wensen Floor en Bertus een fijne en leerzame tijd op de Fontein toe.

Zuidenveld excursies naar de boerderij
Maandag 26 juni gaan groep 1/2 en 5/6 naar de boerderij van de fam. Weitkamp; op donderdag 29 juni gaat
groep 3/4 naar de boerderij van de fam. Booy en groep 7/8 naar de boerderij van de fam. Koops. Deze excursies
staan in het teken van de het naderende Zuidenveldfestival en zijn geïnitieerd door de Zuidenveldcommissie.
We hopen t.z.t. via de groepsinfo weer een beroep op ouders te kunnen doen voor het vervoer van de kinderen.

Brief van leerkrachten vertegenwoordigd door het POfront
Beste ouder(s), verzorger(s),
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich
ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u
uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel
leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al
kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.
In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de
vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze
problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige
verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het
lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen
opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met
onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties
kinderen die gaan komen niet in gevaar.
U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl Elke stem telt, dus brengt u dit ook
gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.
Op 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. Op dezelfde dag vragen we
per school één ouder en één leerkracht af te reizen naar Den Haag om daar de petitie te overhandigen aan
premier Mark Rutte. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in
het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.
Vriendelijke groet,
De leerkrachten vertegenwoordigd door het POfront
We hopen dat u meedoet en zoveel mogelijk ouders/verzorgers de petitie digitaal
ondertekenen.

Overblijf nieuwe schooljaar
De overblijf tussen de middag (tussen schoolse opvang) loopt op dit moment goed. Er zijn veel kinderen die er
gebruik van maken en we hebben vrijwilligers (meestal moeders) die op een vaste dag er voor zorgen dat het
allemaal rustig en ordelijk verloopt. Dit is op maandag Hilda; op dinsdag Inge en Heidi; op donderdag Hilda en
Heidi en op vrijdag Jennie. Op dinsdag en donderdag zijn er regelmatig rond de 30 kinderen, vandaar dat er op
die dagen twee ouders verantwoordelijk zijn.
Voor het nieuwe schooljaar hebben Hilda, Heidi voor dinsdag en Jennie aangegeven te willen stoppen. Dit
betekent dat we voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op zoek zijn naar nieuwe ‘overblijfmoeders’.

Dit kunnen ook overblijfvaders, overblijfgrootouders of andere vrijwilligers zijn die voor een kleine vergoeding
dit willen doen. Ook zijn in overleg andere dagen mogelijk en het hoeft ook niet één persoon te zijn. Meerdere
vrijwilligers, waarbij er gerouleerd kan worden is ook een optie. Het kost u ruim 1 uur op de dag dat u bent
ingeroosterd.
Meld u zich aan als vrijwilliger bij meester Dick of bij Heidi.
We hopen dat zich vrijwilligers melden. Kent u anderen voor wie dit een leuke activiteit is? Laat het ons weten.
We hopen dat het lukt en we na de zomervakantie de tussen schoolse opvang weer kunnen aanbieden.

Schoolkamp
De kinderen van groep 8 vertrekken dinsdag 13 juni a.s. al om 7.00 uur van school naar Schiermonnikoog voor
hun schoolkamp. Ze moeten nl. om 9.30 uur de boot in Lauwersoog halen. Zij verblijven daar, onder leiding van
juf Joke en juf Marieke in de Aude Schúele t/m vrijdag en hopen rond 13.00 uur op vrijdagmiddag weer terug te
zijn bij school. Iedereen een goed en gezellig schoolkamp gewenst.

Schoolreisje
Dit jaar hebben we geen schoolfeest, maar gaan we met de kinderen van groep 1 t/m groep 7 op 13 juni a.s. op
Schoolreis naar Drouwenerzand. Omdat het vervoer met bussen erg duur is willen we graag gehaald en
gebracht worden door ouders. Gelukkig hebben voldoende ouders zich hiervoor opgegeven en zijn inmiddels de
schema’s aan de betreffende ouders gegeven.
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. Ook is het verstandig als uw
kind stevige kleding en goede schoenen draagt waarin het goed kan spelen, rennen en bewegen.
Wij vertrekken om 14.45 uur vanaf het Drouwenerzand weer terug naar school.

Algemene ledenvergadering
Op donderdag 15 juni a.s. organiseert de Schoolvereniging haar jaarlijkse ledenvergadering.
Het bestuur legt verantwoording af aan haar leden. Er komen allerlei zaken aan de orde zoals
schoolontwikkeling, de naamsverandering van de vereniging, het jaarverslag, het vaststellen van de
jaarrekening en aftreden oude en benoemen nieuwe bestuursleden. De inloop met koffie/thee is vanaf 19.30
uur en het programma start om 19.45 uur in CBS De Wegwijzer, Schoolweg 2 in Geesbrug.

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.
Deelnemers beneden 12 jaar onder begeleiding van een volwassene.
De kosten per persoon zijn € 5,-. De voorinschrijving eindigt op 16 juni. Daarna zijn de kosten € 7,-. Als u 1
avond meeloopt zijn de kosten € 3,- . Bij minimaal 3 keer lopen is er een medaille beschikbaar.
De start is elke avond tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf de voetbalkantine.

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

