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Data
13 okt. Afsluiting kinderboekenweek met boekenmarkt
15 okt. Kerk & schooldienst
16 okt. Start schoenmaatjes
17/18 okt. Kwartiergesprekken
20 okt. Maandsluiting groep 1/2 en 5/6
21 okt. Ophalen oud papier
23 t/m 27 okt. Herfstvakantie

1 nov. Voorronde Drentse gedichten
2 nov. Fietsenkeuring en Presentatie techniek project
voor alle ouders
3 nov. Finale Drentse gedichten
8 nov. Reguliere hoofdluiscontrole
14 nov. Studiedag Jonge kind; Kleuters vrij

Trefwoord
Week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 10 november): Helden
■ Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
■ Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).

Actie voor Sint Maarten
De actie die we hebben gehouden voor de slachtoffers van de orkaan Irma die o.a. over de Antillen met het eiland Sint
Maarten is geraasd heeft € 79,35 opgebracht. Juf Joke heeft het geld dat in de melkbus zat overgemaakt naar het Rode
Kruis. Hartelijk Dank aan alle gevers.

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!

Personeel
Naar Sierra Leone
Vrijdag 13 oktober vertrek ik met mijn man en dochter Eline naar Sierra Leone.
Daar gaan wij onze dochter Dorothee , schoonzoon Arne en kleinkind Tobias bezoeken in de plaats Pujehun, waar zij
werkzaam zijn in het ziekenhuis. Zij wonen daar sinds januari van dit jaar.
Ook gaan wij een rondreis in dat land maken. Op 2 november hopen wij weer terug in Nederland te zijn.
Het is heel fijn, dat Juf Jennie mij gaat vervangen tijdens mijn afwezigheid. Op 6 november hoop ik zelf weer voor de
groep te staan.
Met een hartelijke groet,
Juf Ada

Ouderbijdrage (herhaalde oproep)
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

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 zich opgeeft en uw peuter hiervan kan
profiteren. Door de samenwerking met de basisschool zal de overgang van uw kind naar groep 1 gemakkelijk en
soepel verlopen. U kunt zich opgeven bij Kinderwereld en bij de Fontein (0591-361910) Als u geen peuters meer
heeft dan hoop ik dat u de informatie doorgeeft aan ouders van peuters in uw omgeving. BvD!
Zie aparte bijlage!

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. Ik hoop dat er ouders zijn die beseffen dat het een hele mooie voorziening is en daarom
tijdelijk een steentje willen bijdragen aan het verzorgen van de tussen schoolse opvang van de kinderen.
We zijn op zoek naar een professionele oplossing maar dat vraagt nog meer tijd dan eerst gedacht. Dan zullen de
kosten wel gaan stijgen. Hoeveel kan ik op dit moment nog niet aangeven.

Kerk & schooldienst

Uitnodiging
voor de kerk&schooldienst op 15 oktober
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.

Fietsenkeuring
Op donderdagmorgen 2 nov. a.s., vanaf 10.30 uur, vindt weer de jaarlijkse fietsenkeuring op school plaats. We hopen
dat alle kinderen van groep 3 t/m 8 dan op de fiets naar school komen om aan de keurmeesters van VVN te laten
zien dat ze een veilige fiets hebben. De kinderen uit groep 1 en 2 mogen die dag ook hun fiets wel meenemen om te
laten keuren, maar het hoeft niet. Zij krijgen een les over de veilige fiets. We hopen dat de ouders samen met hun
kind(eren) de fietsen van te voren nakijken en waar nodig repareren en aanpassen aan de eisen. We rekenen er op
dat alle fietsen worden goed gekeurd. In de aparte bijlage kunt u lezen waaraan een veilige fiets moet voldoen.

Jumbo sparen
Voor de ‘Sparen voor je School” actie stelt Jumbo een regionaal te verdelen budget beschikbaar voor spel- en
leermateriaal op school. Bij € 10. – aan boodschappen kunt u bij de Jumbo een schoolpunt met een code krijgen. Als
u deze op school inlevert kunnen we m.b.v. de code de punten activeren. De actie loopt tot 21 november a.s.

Nieuws van anderen
Een middag vol sprookjes en mythen!
Zondag 5 november a.s., vanaf 14.30 uur in de ontmoetingskerk in Sleen, zal muziekvereniging Crescendo een
sprookjes en mythen concert houden, speciaal voor (basisschool) kinderen. Zie voor meer informatie de aparte
bijlage.

Enquête schaken
Geachte ouders/verzorgers,
Over schaken wordt vaak gedacht als een duffe denksport alleen voor slimme kinderen. Maar schaken kan op veel
verschillende manieren worden gespeeld en aangeleerd, op alle niveaus. Vanuit de wetenschap is al bekend dat
jeugdschaak samengaat met hogere schoolprestaties en hogere intelligentie. Maar geldt dit voor alle niveaus? En
ook voor uw kinderen?
Wij vragen u om mee te doen met een grootschalig wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen
over dit onderwerp. Het is online vragenlijst die u in 20 tot 30 minuten invult over uw kind of kinderen. Ook als uw
kind niet schaakt willen we graag dat u toch meedoet!
U kunt op onderstaande link klikken om naar het onderzoek te gaan.
http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eVYYsVtpyBxmApT
De vragenlijst kan ook op mobiele apparaten worden ingevuld.

.

