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Data
29 sept. Maandsluiting groep 3/4 en 7/8
5 okt. Landelijke stakingsdag; De Fontein is gesloten
4 okt. Start kinderboeken week
11 okt. Info avond ouders groep 6 en 7 over Blazersklas
13 okt. Afsluiting kinderboeken week
15 okt. Kerk & schooldienst

17/18 okt. Kwartiergesprekken
20 okt. Maandsluiting groep 1/2 en 5/6
21 okt. Ophalen oud papier
23 t/m 27 okt. Herfstvakantie
2 nov. presentatie techniek project en fietsenkeuring

Trefwoord
Week 40 en 41 (2 t/m 13 oktober): Samen leven
■ Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende
achtergrond.
■ Bijbel: Jozua stuurt spionnen uit, o.a. naar Jericho (Jozua 2); De twaalf stammen steken de
Jordaan, de grens over. In/bij de rivier leggen ze symbolisch twaalf stenen neer (Jozua 3);Jericho wordt
ingenomen met hulp van Rachab (Jozua 5); De dood van Jozua (Jozua 24).

Personeel
We hebben er een tijdje naar gezocht maar het is gelukt om vakleerkrachten gymnastiek te vinden. Op
maandagmorgen krijgen de kinderen van groep 4, 5 en 6 gymles van meester Niek Welleweerd en groep 6, 7 en 8
krijgen maandagmiddag gymles van meester Nick Nannen. We zijn blij dat we hiervoor vakleerkrachten hebben en
wensen de nieuwe collega’s en de kinderen fijne en goede gymlessen toe.

Nieuwe leerling
Als nieuwe leerling heten we Philieine Hoge weer van harte welkom op de Fontein. Na een kort uitstapje naar een
andere school is ze weer terug bij ons. Van harte welkom! Een leerzame en plezierige tijd toegewenst.

Oud Papier
Op zaterdag 21 okt. wordt er weer oud papier opgehaald. Dan zijn aan de beurt Willem Karrebeld, Rudolf Mud en Jan
Willem Wiering. Veel succes!

5 oktober stakingsdag
Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland een dag staken.
Fiers ondersteunt deze staking.
Dit betekent dat onze school; cbs De Fontein op deze dag helemaal gesloten zal zijn. Wij verwachten dat u op deze dag
zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen.
Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als
één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen eisen. Voor de toekomst van het mooiste vak van de
wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van uw kinderen en de
generaties die volgen!
Zie voor meer informatie de bijlage: Ouderbrief stakingsdag 5 okt. 2017
We roepen hierbij ouders en grootouders op om de petitie ‘Investeer in onze (klein)kinderen’ te ondertekenen, om
daarmee de onderwijsstaking op oktober te steunen. Uw geluid is nodig om te laten zien dat de gevraagde
investeringen in het onderwijs breed gedragen worden.
Zie voor meer informatie en een link om de petitie digitaal te ondertekenen de bijlage: Petitie ouders en grootouders
voor eerlijk salaris leerkrachten.

Kinderboekenweek
We starten woensdag 4 okt. met de kinderboekenweek in de hal. Samen gaan we dan het lied van kinderen voor
kinderen “Gruwelijk eng” zingen en dansen. Gedurende de periode van de kinderboekenweek zijn er
verschillende voorleesactiviteiten in de groepen.

Vrijdag 13 oktober

willen we als afsluiting van de Kinderboekenweek een

kinderboekenruilmarkt

organiseren.

Tijdens deze markt mogen jullie allemaal een boek uitkiezen.
Maar hoe komen we aan deze boeken?
Daar hebben we jullie hulp bij nodig! We hebben 80 boeken nodig om er een echte markt van te
maken! Vraag aan papa of mama of je een boek van jezelf mee naar school mag nemen, dit kan tot 11
oktober. Het boek moet er nog wel mooi uitzien en van deze tijd zijn, anders is het minder leuk om
te lezen. Misschien heb je wel meer boeken, die je niet meer leest. Deze mag je allemaal meenemen,
zodat we meer hebben om uit te kiezen. Let op: Ook al lever je meer boeken in, je krijgt één
waardebon die je kunt inwisselen voor één boek.
Boeken die overblijven bewaren we voor volgend jaar.
Onder schooltijd mag je een boek uitzoeken op de gezellige
markt in de hal.
Groeten van de kinderboekenweekcommissie

Kerk & schooldienst
Op 15 okt. a.s. houden we een kerk & schooldienst om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk, De Koepen 1
voor alle kinderen van de basisschool.
Het thema is “Samen Leven”, net als het thema waar we op school over horen en nadenken.
Het gaat een vrolijke, gezellige dienst worden!
Ook (groot)ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom.
Voor de hele kleine kinderen is er oppas.

Drentse voordrachtwedstrijd
Vorig jaar hebben we daar aan meegedaan en hadden zelfs de winnaar op school. Dit jaar willen we best weer
meedoen maar we zijn op zoek naar enkele ouders (één of twee) die dit op school willen verzorgen. Het gaat erom
kinderen die mee willen doen te helpen met het kiezen van een gedichtje, het uit het hoofd te leren en mooi voor te
dragen. De jury let op: 1. De keuze van het gedicht, 2. De intonatie, 3. De uitspraak, en 4. De presentatie.
Opgave van de kinderen is uiterlijk 13 okt. a.s. Het is ook de bedoeling dat de kinderen begeleid worden bij de
voorronde op woensdagmiddag 1 nov. en de finale op vrijdagavond 3 nov. in het Atlastheater in Emmen.
Verdere informatie voor ouders die dit leuk lijkt kunt u bij meester Dick vragen.
Ik hoop op uw medewerking.
Het is erg leuk om te doen!

Overblijf
Er wordt druk gewerkt aan een oplossing voor de overblijf tussen de middag. We willen dit graag in stand houden.
Op dit moment proberen we met de vrijwilligers die er zijn de overblijf draaiend te houden. Een groot compliment
aan hen die dit nu verzorgen.
We zijn op zoek naar een professionele oplossing maar dat vraagt nog even tijd. Helaas zullen de kosten wel gaan
stijgen. Hoeveel kan ik op dit moment nog niet aangeven.

Peuters Op school
Voor alle peuters vanaf twee jaar is er op de Fontein op vrijdagmorgen en op de Akker Peuters Op School. In de
bijlage “Peuters Op School in Sleen” leest u hier meer over. Ik hoop dat u de informatie even leest en doorgeeft aan
ouders van peuters in uw omgeving. BvD!

Bibliotheek nieuws

Mogelijk datalek
Vorige week kregen we informatie van een mogelijk datalek bij Biblionet Drenthe. We hebben de informatie die we
ontvingen op de website van school geplaatst. Het datalek is ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het zou
kunnen dat er gegevens van onze kinderen die bekend zijn bij “Bieb op school” worden misbruikt.
Gelukkig kon Biblionet ons melden dat de usb-stick, (waar deze gegevens op staan) die vorige week kwijt leek te zijn,
dit weekend is teruggevonden. Het is hiermee uitgesloten dat de data worden misbruikt.
De situatie is voor Biblionet Drenthe aanleiding om de procedures en afspraken rond privacy nog verder aan te
scherpen.
Extra kinderactiviteiten op donderdag 5 oktober
In verband met de staking van het basisonderwijs organiseert bibliotheek Coevorden extra kinderactiviteiten in het
kader van de Kinderboekenweek.
Doe mee met de wedstrijd Codewoord, heb jij stalen zenuwen om het bibberspiraal te trotseren? Wil je knutselen of
ga je op jacht naar de Gruffalo? Kom naar de bibliotheek tussen 10.00 en 15.00 uur.
Neem je bibliotheekpas mee dan kun je gelijk boeken lenen. Ben je nog geen lid? Dan schrijven we je graag in.
Lidmaatschap voor kinderen is gratis.

