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Data
18 nov. Ophalen oud papier
20 nov. Laatste mogelijkheid in leveren schoenendoos voor actie schoenmaatjes
24 nov. maandsluiting groep 3/4 en 7/8
15 dec. verschijning schoolkrant
29 nov. schoolkring vergadering
21 dec. 19.00 uur kerstviering in de Ontmoetingskerk
5 dec. viering sinterklaasfeest
22 dec. de kinderen zijn het eerste uur ’s morgens vrij
23 dec. t/m 7 jan. 2018 Kerstvakantie

Trefwoord
Week 46 t/m 48 (13 november t/m 1 december): Horen
■ Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.
■ Bijbel: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8).

Oud Papier
Op zaterdag 18 nov. wordt er weer oud papier opgehaald. Dan zijn aan de beurt Rene Boode, Adri Woering en
Bertrand Juffer. Veel succes!
Op zaterdag 16 dec. wordt er ook oud papier opgehaald. Dan staan Gert Jan Deemter, Edwin de Groot en Randall
Reurink op het rooster. Ook jullie dan veel succes!

Schoenmaatjes
Ook dit jaar doen we mee aan de actie Schoenmaatjes van Edukans. Het is de bedoeling dat
de kinderen thuis, samen met hun ouders, een schoenendoos versieren en vullen. In de folder
die alle kinderen hebben gekregen staat precies beschreven wat er in de schoenendoos
gestopt kan worden en wat niet. De kinderen kunnen kiezen of ze een doos maken voor een
jongen of een meisje en voor welke leeftijd. De doos, graag mooi versierd, met een stevig
elastiek inleveren op school. Maandag 20 november is de uiterste inleverdatum. Wie kan op
maandag 20 nov. a.s. om 15.15 uur helpen met het controleren? Graag opgeven bij Marieke.

Van de schoolkring
Beste ouders, verzorgers en andere betrokkenen,
Ik ben vanaf 2012 lid van de Schoolkring en vanaf 2015 voorzitter. Iets wat ik erg leuk heb gevonden. Ik krijg nu de
kans om mij op het werkzame vlak verder te ontwikkelen, waarbij ik mijn zorgtaken voor mijn twee chronisch zieke
dochters ook nog kan organiseren.
Dit betekent voor mij wel dat ik keuzes moet maken om voldoende ruimte te hebben in mijn privé en werk. Ik heb
(o.a.) besloten te stoppen met het voorzitter- en lidmaatschap van de Schoolkring (en daarmee ook deelname aan de
Ledenraadsvergaderingen). Ik vind het jammer, het is niet anders.
Ik wil ouders/verzorgers met kinderen op De Fontein vragen of ze met me mee willen denken t.a.v. de aanvulling en
taakverdeling van de SK. Wie vindt het leuk om met een hele fijne club mensen mee te praten en te denken over het
beleid van de school en Fiers? Er wordt ongeveer 10 keer per jaar vergaderd, waarvan drie keer een
Ledenraadsvergadering. De Ledenraadsvergaderingen vinden per toerbeurt plaats op een school binnen Fiers, de SK
vergaderingen vinden plaats op De Fontein, meestal op woensdagavond.
Voor informatie en/of vragen kun je Dick of mij (tel. 361673 of 06-42704650) natuurlijk altijd benaderen.
Hartelijke groeten van Marjon Boezen-Renting (moeder van Elin uit groep 7)

Sinterklaasfeest
Op dinsdag 5 december komen Sinterklaas en zijn Pieten naar de Fontein. Dan vieren we met z’n allen het
Sinterklaasfeest! We verwachten de kinderen dinsdagmorgen 5 dec. gewoon om 8.30 uur op school .
Dan gaan we met z’n allen naar buiten en verwelkomen de Sint en zijn Pieten op het plein, waarbij alle (groot)ouders
en andere belangstellenden van harte welkom zijn. Daarna gaan de kinderen naar binnen.
De ouders van de kinderen van groep 1 en 2 mogen dan met hun kinderen mee in de klas. De kleine broertjes en
zusjes mogen dit jaar ook mee. Om 9.30 uur gaan de ouders weer naar huis en gaat Sinterklaas met zijn Pieten naar
groep 3 en 4. De kinderen van groep 5 t/m 8 trekken lootjes, maar Sinterklaas komt natuurlijk ook nog even bij hen in
de groep. I.v.m. het sinterklaasfeest is er op dinsdagmiddag 5 dec. geen overblijf. ‘s Middags hebben alle kinderen
(gewoon) school.

Kerstfeest
De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn nog maar net begonnen, of we zijn ook al bezig met de
voorbereidingen voor het Kerstfeest. Dat vieren we dit jaar op 21 dec. a.s. met een bijeenkomst in de
Ontmoetingskerk om 19.00 uur ’s avonds, waarbij de kinderen een mooi kerstspel spelen. ’s Morgens (21 dec.) gaan
de kinderen naar de kerk om het kerstspel te oefenen. Voor de onderbouwkinderen vragen de groepsleerkrachten uw
hulp bij het vervoer van school naar de kerk en weer terug. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan onder voldoende
begeleiding op de fiets naar de kerk. Voor alle kinderen gelden op die dag de gewone lestijden.
Bij onze kerstviering zijn ouders, grootouders, broers, zussen, etc. en belangstellenden van harte welkom. We
proberen ook te zorgen voor opvang voor de allerkleinsten, die nog niet zo lang stil kunnen zitten.
We gaan ook weer proberen om een muziekgroepje samen te stellen om in de kerstviering te kunnen spelen. We
hopen dat zoveel mogelijk kinderen hieraan mee willen doen en zich hiervoor opgeven.
Over de inhoud en het thema later meer. Vrijdagmorgen 22 dec. begint de school om 9.30 uur. De kinderen hebben
het eerste uur vrij.

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten van basisschool de Fontein,
Graag stellen wij ons aan u voor.
Wij zijn Judith Groot en Claudia Bergsma.
Ook dit schooljaar kunt u ons op scholen in de gemeente Coevorden tegenkomen.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoed- en/of opgroeivragen,
maar ook op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.
Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eet problemen, overgewicht, boze buien, opvallend of druk gedrag op
school/thuis, pesten , maar ook vragen over echtscheidingsproblematiek.
Wij kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden als u daar behoefte aan
heeft. Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons zoeken via onderstaande contactgegevens,
daarnaast kan de leerkracht of internbegeleider ouders ook in contact met ons brengen.
Hartelijke groeten,
Judith en Claudia

Judith Groot
Jeugdverpleegkundige
j.groot@ggddrenthe.nl
088-2460246

Claudia Bergsma
Maatschappelijk werker
cbergsma@mwcoevorden.nl
085 27 35 256

PO in actie
In een aparte bijlage een brief met informatie over PO in actie. Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in
onderwijsland. Via deze bijlage bent u op de hoogte van de komende acties en waarom er actie wordt gevoerd.

Nieuws van anderen
Speeltuinvereniging “Kindervreugd”
Speeltuinvereniging “Kindervreugd” organiseert op vrijdag 24 nov. 2017 haar jaarlijkse zwemactiviteit te Emmen.
Let op: uiterlijke inleverdatum van het opgave strookje en het geld is 17 november!!!

Een brief van Sinterklaas.
In de bijlage een brief van Sinterklaas aan alle inwoners van Sleen en omstreken over de aankomst van Sinterklaas op
zaterdag 25 nov. a.s.

Leger des Heils is op zoek naar pleegouders.
Landelijk is er een groot tekort aan gezinnen die hun huis openstellen voor kinderen die dringend pleegzorg nodig
hebben. Iedereen weet dat kinderen een stabiele en veilige thuissituatie nodig hebben. Helaas is dit niet voor alle
kinderen weggelegd. Zo is het Leger des Heils, met name in de provincie Drenthe, dringend op zoek naar
pleegouders.
Meer informatie kunt u vinden op www.legerdesheils.nl/noord/pleegzorg of bellen via 050-3172670.

Workshop programmeren met robots
Dinsdag 21 nov, komt Jouw.Buzz naar de bibliotheken in Coevorden en Sleen. Jouw.Buzz is de mobiele
makersplaats van Drenthe en reist door Drenthe om diverse workshops te geven op gebied van mediawijsheid en
21e -eeuwse vaardigheden. In de Buzz leer je bijvoorbeeld programmeren om je eigen 3D ontwerp te maken of leer
je aan de hand van maakonderwijs alles over up-cycling. Daarnaast kun je in de Buzz aan de slag met VR-reality,
diverse robotjes of je eigen ontwerp lasersnijden.
In Coevorden en Sleen kunnen bezoekers (jong en oud) van de Buzz zelf aan de slag met het programmeren van
diverse robotjes.
In Coevorden kan dat van 10.30 – 13.30 en in Sleen van 14.30 – 17.00 uur.
De deelname is gratis.

