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DATA
18 sept. Studiedag jonge kind; Kleuters vrij
22 sept. Voorstelling kinderen groep 3 en 4
26 sept. Groepsinformatieavond groep 5/6 en 7/8

27 sept. Groepsinformatieavond groep 1/2 en 3/4
29 sept. Maandsluiting groep 3/4 en 7/8
5 okt. Landelijke stakingsdag. Cbs de Fontein is gesloten
15 okt. Kerk-schooldienst

TREFWOORD
Week 37 t/m 39 (11 t/m 29 september): Vooruitkijken
■ Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor?
■ Bijbel: Twaalf verkenners (Numeri 13); Koning Balak en Bileam (Numeri 22); Mozes ziet
het Beloofde Land (Deuteronomium 34).

NA DE VAKANTIE: FEESTELIJKE START
Gelukkig waren er op de laatste donderdag van de vakantie voldoende vrijwilligers om het plein er keurig netjes
uit te laten zien bij de start van het nieuwe schooljaar. Hartelijk dank voor uw hulp!
Maandag 4 sept. zijn we het nieuwe schooljaar feestelijk begonnen. De nieuwe naam van de schoolvereniging
“Fiers” is bekend gemaakt. Op de borden bij de ingangen van de school zagen we na de onthulling door Bart en
Bart de naam Fiers en ook op de nieuwe vlag die gehesen werd was de nieuwe naam van de vereniging te lezen.
Ik hoop dat duidelijk is geworden dat de club waar de 9 christelijke scholen in de gemeente Coevorden bij horen
voortaan Fiers heet. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren, die onder het genot van kopje koffie/thee
gezellig hebben bijgepraat. In een aparte bijlage vindt u meer achtergrond en de betekenis van de nieuwe
naam van de vereniging.

IN DE VAKANTIE
Het is best vervelend als je op vakantie bent en te horen krijgt dat er in school is ingebroken. Je zit op grote
afstand en moet anderen vragen te gaan kijken hoe het er bij staat. Behalve boosheid geeft dit ook nog eens
een dubbel machteloos gevoel. Ze zijn via de computerhoek, door het forceren van een raam binnengekomen
en hebben 4 laptops meegenomen. Daarna zijn ze in de directie kamer, waarschijnlijk op zoek gegaan naar geld
en hebben daar een flinke ravage achtergelaten. Er is helaas een kleine hoeveelheid kasgeld verdwenen.
De deskundigen hebben onderzoek gedaan naar de alarminstallatie die goed heeft gewerkt. Op een of andere
manier hebben ze de beveiliging weten te omzeilen.

NIEUWE LEERLINGEN
Na de vakantie konden we nieuwe leerlingen begroeten. We heten van harte welkom op school: Nienke Boode,
Bauke Booy, Sofia Hake, Ysabel Hake, Laureen Jansen, Bryan Reijnders, Thijs Reurink, Hugo Wiering en Bram
Zomer. Sommige kleuters komen al de hele week; anderen zijn bezig om te wennen in de kleutergroep. We
wensen alle nieuwe kleuters veel plezier en een leerzame tijd op de Fontein toe.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 16 sept. wordt er weer oud papier opgehaald. Dan zijn aan de beurt Jeroen Huizing, Andre Koops
en Leo Kuilder. Veel succes!

LUIZENCONTROLE
Afgelopen woensdag 13 sept. is de reguliere luizencontrole na een vakantie geweest. Gelukkig zijn we
luizenvrij. Hartelijk dank aan het luizenpluisteam!

PERSONEEL: De nieuwe collega’s stellen zich even voor
Hallo ouders en leerlingen van C.B.S. de Fontein,
In het nieuwe schooljaar zal ik op maandag werkzaam zijn als intern begeleider
van ‘C.B.S. de Fontein’. Ik zal wat taken van juf Joke gaan overnemen. Via de
nieuwsbrief wil ik mij alvast aan jullie voorstellen. Mijn naam is Petricia Hepping.
Ik werk ook als intern begeleider op C.B.S de Picardt en de Mijndert van der
Thijnen in Coevorden.
Heeft u vragen of wilt u wat vertellen, kom gerust bij me langs. Ik kijk ernaar uit
om samen met jullie als ouders, het team en de leerlingen te werken aan een
goed schooljaar.
Met vriendelijke groeten,
Petricia Hepping

Hallo allemaal,
Ook ik ben nieuw dit schooljaar en mag als leerkracht op de Fontein aan de slag. Daarom zal ik me even
voorstellen.
Mijn naam is Marion Alferink, ben 27 jaar en woon samen met
mijn vriend in Bovensmilde.
De afgelopen 6 jaar heb ik op de Paul Krugerschool in Coevorden
gewerkt met voornamelijk kleuters. Het maakt dat niet alleen de school,
maar ook de bovenbouw voor mij weer even wennen is, maar dat gaat vast lukken.
Dit jaar werk ik op woensdag in groep 7/8 en op donderdag en vrijdag in groep 5/6.
De kinderen heb ik intussen allemaal leren kennen en al met veel plezier mee
mogen werken.
U als ouder/verzorger hoop ik gaandeweg ook beter te leren kennen.
Ik hoop dat we er met elkaar een fijn en goed schooljaar van kunnen maken.
Marion Alferink

OUDERBIJDRAGE
Ieder jaar organiseert en/of ondersteunt de activiteitencommissie activiteiten op school (zie
schoolgids/kalender). Voor het organiseren van deze activiteiten zijn wij mede afhankelijk van de jaarlijkse
ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt de ouderbijdrage €40,00 per schoolgaand kind.
Ik verzoek u het totaalbedrag, liefst vóór 30 oktober 2017, over te maken op het rekeningnummer van de
activiteitencommissie: NL94 RABO 03592 07 308 o.v.v. ouderbijdrage 2017-2018.
Wilt u de naam & achternaam van uw kind(eren) hierbij vermelden?
Annette Hunse
Penningmeester activiteitencommissie CBS de Fontein
(Zie ook de brief die de kinderen hebben meegekregen)

ACTIEDAG 5 OKT: SCHOOL GESLOTEN
Vorig schooljaar heeft de actiegroep “PO in actie” (PO = primair onderwijs) een prikactie gehouden in het
onderwijs. Veel scholen waren toen het eerste uur gesloten.
Leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst
van uw kinderen.
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.
Nu hebben de onderwijsbonden besloten om de eisen voor verlaging van de werkdruk en verbetering van de
salarissen kracht bij te zetten door een stakingsdag uit te roepen en wel op donderdag 5 okt. Zij worden hierbij
gesteund door de werkgevers via de PO raad.
Dit betekent dat de Fontein op donderdag 5 okt. a.s. is gesloten en we er van uitgaan dat u voor die dag
zelf opvang voor uw kind(eren) kunt verzorgen.

ACTIE VOOR SLACHTOFFERS ORKAAN IRMA
Beste jongens, meisjes en ouders,
We hebben allemaal gezien en gelezen dat de orkaan Irma over de Antillen en andere eilanden in de Cariben is
geraasd. Vooral het eiland Sint Maarten is erg getroffen.
Vrijdag a.s is er een nationale actie voor de slachtoffers van deze orkaan. We willen daar als school graag ons
steentje aan bijdragen, temeer omdat een paar kinderen op onze school familie heeft op Sint Maarten.
Jullie kunnen bijv. een klusje doen in je eigen omgeving en daar een kleine vergoeding voor vragen (autowassen
bijv., of je vader of moeder helpen of flessen inleveren en het statiegeld geven)
Het is niet de bedoeling dat jullie de deuren langs gaan om geld op te halen.
Vanaf vrijdag a.s. staat er een melkbus in de school waarin giften zullen worden verzameld. De bus zal tot en
met 29 september blijven staan. Tijdens de maandsluiting zullen we het eindbedrag bekendmaken. Wij zorgen
dan dat het geld bij het Rode Kruis terecht komt.
Het zou fijn zijn als kinderen zelf een bijdrage leveren, we hebben gemerkt dat ze erg betrokken zijn.

WECYCLE
Dit jaar doet onze school weer mee met Wecycle.
In de hal staat een grote doos, waar kleine apparaten, zoals een broodrooster of boormachine, die niet meer
functioneren, in kunnen. Dus geen koelkasten etc.
Uit de ingeleverde apparaten kunnen grondstoffen gehaald worden voor nieuwe apparaten.
Het recyclen is goed voor het milieu, er hoeven dan minder grondstoffen uit het milieu gehaald te worden. Deze
actie wordt dan ook van harte aanbevolen.

NIEUWE MUZIEKMETHODE: Sinterklaas cadeau
We hebben uitvoerig overlegd met elkaar en lang nagedacht over de beste nieuwe muziekmethode
voor onze school. We hebben uiteindelijk besloten de methode “Eigenwijs digitaal” aan te schaffen.
Het is een complete muziekmethode voor het digibord. De lessen zijn gebaseerd op een doorgaande
leerlijn muziek. De methode bestaat uit 160 digitale muzieklessen voor alle groepen van de basisschool.
Dankzij een gulle gift van Sinterklaas, gesponsord door de AC, bedoeld voor het muziekonderwijs
hebben we deze methode kunnen kopen.

NIEUWS VAN ANDEREN
DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN
Veilig Verkeer Nederland afdeling gemeente Coevorden, voert activiteiten, om weggebruikers erop te wijzen dat
de scholen weer zijn begonnen. Extra opletten dus want kinderen kunnen onberekenbaar zijn in het verkeer.
Onze kinderen, onze zorg
Van de verkeersslachtoffers onder kinderen is 1 op de 3 onderweg van of naar school.
Bovendien ligt het aantal slachtoffers zo vlak na de zomervakantie opvallend hoger dan in de rest van het jaar.
Ouder(s), verzorgers, doet u mee?
Als ouder, verzorger van het kind kunt u zelf nog meer doen aan de vergroting van de verkeersveiligheid en mogelijk doet u dat al. Breng uw zoon of dochter geregeld lopend of met de fiets naar school.
Eenmaal oud genoeg kan hij of zij wellicht zonder begeleiding naar school. Door verkeer zelf te ervaren,
leren kinderen al jong 'verkeersgevoel' aan.

BIJEENKOMSTEN GESCHEIDEN OUDERS
Maatschappelijk Welzijn Coevorden verzorgt gratis bijeenkomsten voor gescheiden ouders en andere
belangstellenden uit de gemeente Coevorden. Dinsdagavond 19 september vindt de eerste plaats.
Maatschappelijk werkers Renate Niks en Marjan de Boer begeleiden de bijeenkomsten.
U kun zich aanmelden door te bellen naar onze front office via 085 27 35 256 of door te mailen naar
info@mwcoevorden.nl.

KINDERLOOP VOOR HOOP
De kinderloop voor de kinderen van de basisschool is op 8 okt. vanaf 13.00 uur en eindigt
om 13.24 uur. Symbolisch 24 minuten dus. Kinderen mogen langer meedoen.
“Samenloop voor hoop” is een 24 uurs wandelestafette , georganiseerd in Oud-Aalden
om geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding.
De kinderen betalen € 5,- inschrijfgeld waarvoor ze een gaaf T-shirt krijgen.
Via school krijgen alle kinderen een kleurplaat die ze uiterlijk dinsdag 26 sept. weer in
kunnen leveren op school.
Voor meer informatie zie www.samenloopvoorhoop.nl/zweeloo

KENNIS MAKEN MET ZWEMSPORT
Coevorder Zwem- en waterpolovereniging De Plons nodigt alle kinderen uit om een aantal keer mee te trainen
om kennis te maken met de zwemsport.
Zwemmen is een super gezellige en gezonde sport vol actie! Je kan het op ieder niveau doen. Puur voor de lol of
juist heel fanatiek. Dit kan allemaal bij zwem- en waterpolovereniging De Plons! Er wordt gezwommen in het
zwembad De Swaneburg in Coevorden. Op maandagavond van 18:00 tot 18:45 uur mogen jullie mee zwemmen
tijdens de training van de recreanten. Ben je al wat meer gevorderd dan ben je op hetzelfde tijdstip, ook van
harte welkom in de groep die zich voorbereid op het uiteindelijke wedstrijdzwemmen. Lijkt het je leuk om te
leren waterpoloën waar snelheid, kracht, uithoudingsvermogen, balvaardigheid en teamspirit belangrijk zijn,
dan ben je van harte welkom om op dinsdagavond van 18:00 tot 18:45 uur.
Geef jezelf wel eventjes van te voren op via het e-mailadres: secretariaat@de-plons.nl. Vermeld hierin je naam,
je leeftijd, je diploma's en of je interesse hebt in waterpolo of (wedstrijd)zwemmen.

