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Data
1 Juli: Schoolzwemwedstrijden groep 5/6
2 Juli: Schoolzwemwedstrijden groep 7/8
3 Juli: kwartiergesprekken
4 Juli: Schoonmaken groep 1/2 overdag en
’s avonds vanaf 19.00 uur
8 Juli: Schoonmaken groep 1/2 overdag
10 Juli: Rapporten mee
‘s avonds afscheid groep 8

11 Juli: Studiemiddag; alle kinderen om 12.00 vrij
12 juli: 11.15 jaarsluiting
16 juli t/m 23 aug: Zomervakantie
nieuwe schooljaar:
16 aug: Start nieuwe schooljaar met inloop
6 sept: 17.00 – 18.30 Feestelijke start schooljaar

Trefwoord
Week 27 en 28 (1 juli t/m 12 juli): Reizen
Inhoud: Stilstaan of bewegen. Over dwalen of reizen. Over op pad gaan met een missie.
Bijbel: Naar Damascus (handelingen 9); op weg met een missie (Handelingen 15); Naar
Athene (Handelingen 17); Naar Efeze (handelingen 19).

Oud papier ophalen
Op za. 20 juli wordt er oud papier opgehaald. Dit keer zijn aan de beurt Niek Tapken, Jaldert Hordijk en Ard
Remmerde. We wensen hen veel succes.
Ook op za. 17 augustus wordt er oud papier opgehaald. Dan zijn aan de beurt Jaldert Hordijk, Akelom Wegihu
Teame en Harmen Weuring. Ook jullie veel succes. Wat fijn dat Jaldert en Ard twee beurten draaien.

Digitale vragenlijst invullen (herinnering)
Een aantal kinderen uit groep 2 en 3 heeft een uitnodiging gekregen voor een geneeskundig onderzoek op
school. Bij deze uitnodiging zat ook het verzoek voor het invullen van een digitale vragenlijst. Nog niet alle ouders
hebben dit gedaan. Wilt u dit zo snel mogelijk alsnog even doen. Hartelijk dank!

Vakanties 2019 – 2020
Periode:
Herfstvakantie:
Studiedag team
Kerstvakantie:
Studiedag team:
Voorjaarsvakantie:
Paasvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie:
Studiemiddag
Zomervakantie:

21-10-‘19 t/m 25-10-‘19
28-10-‘19
23-12-‘19 t/m 03-01-‘20
24-01-’20
17-02-‘20 t/m 21-02-‘20
10-04-’20 t/m 14-04-‘20
27-04-’20 t/m 08-05-’20
21-05-‘20 t/m 22-05-‘20
01-06-’20
02-07-’20
06-07-‘20 tot en met 14-08-‘20

Schoonmaakdagen groep 1/2
Het einde van het schooljaar is in zicht en dan maken we altijd de klassen en materialen schoon. In
groep 1 en 2 willen we dat op donderdag 4 juli en maandag 8 juli doen. U kunt dan overdag tijdens de
schooluren komen schoon maken en/of op donderdagavond 4 juli 's avonds vanaf 19.00 uur.

Personeel
Op vrijdag 12 juli a.s. gaan we tijdens de jaarsluiting afscheid nemen van enkele collega’s.
Juf Esther Bakker
Zij heeft op de Fontein de periode van zwangerschapsverlof van juf Marlon les gegeven in groep 5 en 6 op
woensdag, donderdag en vrijdag. Zij heeft dit voortreffelijk gedaan en we willen juf Esther hiervoor hartelijk
bedanken. Waar ze na de zomervakantie gaat werken is op dit moment nog niet helemaal duidelijk maar op
diverse Fiers scholen is nog personeel nodig.
Juf Ilse Brill
Vanaf dit voorjaar werkte juf Ilse als onderwijsassistent op de Fontein. Doordat we kinderen op school hebben die
extra zorg nodig hebben waren we erg blij met de extra handen in de klas. Ook juf Ilse willen we heel hartelijk
bedanken voor al het werk dat ze voor onze kinderen heeft gedaan. Ook voor juf Ilse is op dit moment nog niet
duidelijk op welke Fiers school ze na de zomervakantie gaat werken.
Meester Frits
We gaan ook afscheid nemen van meester Frits. Na een jaar werken op de Fontein is het meester Frits gelukt om
een volledige baan te vinden. We zagen hem de laatste periode alleen nog maar op donderdagmorgen en vrijdag.
Ook meester Frits willen we heel hartelijk bedanken voor alles wat hij voor de school, de collega’s en de kinderen
heeft gedaan.
De ouders die juf Esther, juf Ilse en meester Frits persoonlijk willen bedanken kunnen dit op vrijdag 12 juli om
12.00 uur of 14.30 uur gerust even komen doen.

Na de zomervakantie komt juf Marlon weer terug op school. Haar
zwangerschapsverlof is dan voorbij. We hopen dat ze heeft genoten van deze
periode.

Afscheid groep 8
Op woensdagavond 10 juli gaan we afscheid nemen van de kinderen van groep 8.
Het zijn: Anne Leendert Booij, Laura Deemter, Niek de Groot, Joost Hunse, Yoran Hordijk, Fleur Kleine, Indis
Kuipers, Niels Nieuwlaat, Giovanny Pranger, Elin Renting en Rik Schepers.
De meeste kinderen hebben hun 8 jaar basisschool genoten op de Fontein en enkele zijn later ingestroomd. We
hopen dat jullie veel geleerd hebben en wensen jullie veel succes toe op het vervolgonderwijs.
Ze gaan naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs:
3 lln. naar Vmbo BB/KB
4 lln. gaan naar Havo
1 lln. gaat naar TL of Mavo
2 lln. gaan naar Havo/Vwo
1 lln. gaat naar Vwo
Jongens en meisjes: We hopen jullie nog eens terug te zien. We wensen jullie een goede vakantie en het
allerbeste op je nieuwe school.
Veel succes!

Nieuws van anderen
Coevorder grachtenloop
Komende zondag 30 juni 2019 was de 16e Grachtenloop van Coevorden gepland. Door de te verwachten hoge
tropische temperaturen hebben wij besloten deze niet door te laten gaan. Wij betreuren dit erg, maar de risico’s
van oververhitting zijn te groot.
Wij hebben ons besluit gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Atletiekunie, KNMI en GGD
Wij willen alle deelnemers, sponsoren en vrijwilligers hartelijk bedanken voor de getoonde interesse en inzet en
we hopen iedereen volgend jaar op de laatste zondag van juni te mogen begroeten.
Met sportieve groet,

Algemene Muzikale Vorming (AMV)
Met muziek kun je nooit te vroeg beginnen!
Bij voldoende belangstelling start in oktober een cursus Algemene Muzikale Vorming. (AMV)
Dit is een één-jarige cursus om kinderen vanaf groep 4 / 5 van het basisonderwijs kennis te laten maken met
muziek in het algemeen en als voorbereiding op instrumentaal muziek onderwijs. In deze cursus van 30 lessen
komt het volgende aan de orde:
zingen, ontwikkeling van het muzikaal gehoor en het gevoel voor maat en ritme, luisteren naar muziek en daarop
bewegen, het spelen van eenvoudige muziekstukjes m.b.v. de blokfluit.
Leslocatie: “Hooggorns 25 te Emmen”
Lestijd:
Dinsdag 16.00 – 16.30 uur (vanaf 6 kinderen 45 minuten)
Docent: Margreet Datema
Kosten: € 150,00 cursusgeld
€ 15,00 blokfluit + lesmateriaal
Opgeven kan, graag voor 1 september, via onderstaand mailadres:
info@dfpmargreetdatema.nl
Bellen kan ook: 0524 532008.
Voor verdere informatie zie: www.dfpmargreetdatema.nl

DWARSFLUIT SPELEN
Vanf september is er in Coevorden plaats voor enkele dwarsfluitleerlingen.
De lessen worden gegeven in Basisschool “Paul Kruger”.
Er is tot 5 juli mogelijkheid voor een proefles en daarna vanaf 26 augustus.
Heb je belangstelling, neem dan contact op met:
Margreet Datema
Tel. 0524 532008 / 06 43409231 info@dfpmargreetdatema.nl

