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Agenda
31 augustus
2 september
2 september
3 september
10 september

vergadering Activiteitencommissie
vergadering MR / SK
groepsinformatieavond groep 3/4 (19.00 uur) en groep 1/2 (20.00 uur)
groepsinformatieavond groep 5 t/m 8 (19.00 uur)
afscheid meester Dick en startactiviteit (zie verderop in de nieuwsbrief)

Welkom nieuwe kinderen
We mogen dit schooljaar een aantal nieuwe kinderen verwelkomen:
Nathan Winkelman
(groep 1)
Thomas Arends
Floris Paauw
(groep 1)
Louise Arends
We hopen dat jullie het snel helemaal naar jullie zin hebben op school!

(groep 3)
(groep 3)

Ook mogen we 2 nieuwe peuters verwelkomen op de peuterochtenden:
Maud Grevink en Lars Eisses. Fijn dat jullie ook bij ons komen spelen!

Weekopeningen
Maandag 24 augustus hebben we de eerste weekopening van dit schooljaar gehad. Iedere week is er een andere
groep die de weekopening verzorgt. Iedere laatste vrijdag van de maand vieren we een maandsluiting. Helaas
kunnen we hierbij i.v.m. de coronarichtlijnen op dit moment nog geen ouders / verzorgers uitnodigen. Zodra dit
weer kan, laten we u dit uiteraard weten. Op de foto ziet u hoe we afgelopen maandag met alle groepen de
weekopening hebben gevierd.

Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we
naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten,
gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’
verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de
nieuwsbrief zullen we telkens vermelden wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken is. Tijdens de
startweek vorige week was dit bijvoorbeeld:
Inhoud: De schooldeur gaat open. Een goede start gewenst!
Bijbel: OB: Mensen helpen (Marcus 1, 14-20); MB/BB: Het mosterdzaadje (Lucas 17, 5-6).
Voor week 35 en 36 (24 augustus t/m 4 september) is het thema: Overgaan
Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar vreemd. De verrassing van het onbekende.
Bijbel: Mozes bij de farao; Tien plagen; Doortocht door de Rode Zee (Exodus 5 t/m 14).

Onze jarigen in augustus en september
5 augustus
10 augustus
12 augustus
15 augustus
17 augustus
20 augustus
23 augustus
25 augustus
26 augustus
30 augustus

Nathan Winkelman (groep 1)
Monique Wolters (groep 5)
Tom Grevink (groep 2)
Miriam Mennik (groep 5)
Bauke Booij (groep 4)
Tijmen Renting (groep 1)
Koen Hunse (groep 8)
Lieke Renting (groep 5)
Tess de Groot (groep 8)
Tess Jansen (groep 6)

1 september
4 september
6 september
10 september
12 september
16 september
20 september
21 september
23 september
23 september
23 september

Louise Arends (groep 4)
Thomas Arends (groep 3)
Bendt Huizing (groep 5)
Nova Juffer (groep 2)
Daan Boode (groep 6)
Bram Zomer (groep 4)
Bryan Reinders (groep 3)
Thijmen Kasper (groep 6)
Floris Paauw (groep 1)
Sofia Hake (groep 4)
Ysabel Hake (groep 4)

Afscheid meester Dick en startactiviteit op 10 september
Op donderdag 10 september staat het afscheid van meester Dick gepland, met aansluitend de traditionele
startactiviteit.
Zoals in de eerste nieuwsbrief van het schooljaar al gemeld, zijn we aan het bekijken of / in welke vorm dit kan
plaatsvinden, met inachtneming van de coronarichtlijnen. Donderdag 27 augustus vergadert het team hierover.
Wij zullen u via een aparte mail berichten over de concrete plannen voor donderdag 10 september.

Oud papier
Op 20 juni wordt er oud papier opgehaald. Dan zijn aan de beurt Jeroen Huizing, Guido Vijn en Leo Kuilder.
Veel succes gewenst!

Hoofdluiscontrole
Vandaag vond de eerste hoofdluiscontrole van dit schooljaar plaats. Op dit moment is de hele school vrij van
luizen en neten. In de 2e week na iedere vakantie vindt een hoofdluiscontrole op school plaats (zie ook de
activiteitenkalender). Wilt u in de tussentijd af en toe zelf uw kind(eren) controleren? Mocht u luizen of neten
aantreffen, dan horen wij dit graag, zodat wij ook overige ouders / verzorgers kunnen informeren en we met
elkaar kunnen voorkomen dat hoofdluis zich verder verspreidt binnen onze school.

Informatieavonden
In de week van 31 augustus vinden in alle groepen de informatieavonden plaats. Hierover ontvangt u van de
leerkrachten van uw kind(eren) bericht. Aanmelden voor de informatieavond is nodig, zodat wij vooraf voldoende
zicht hebben op hoeveel personen er aanwezig zullen zijn en wij zorg kunnen dragen voor het kunnen houden
van 1,5 m. afstand. Bij gezondheidsklachten wordt u verzocht niet naar school te komen. Bij aankomst voor de
informatieavond zal u ook worden gevraagd of u op dat moment vrij van klachten bent en u (voor zover bekend)
niet onlangs in contact bent geweest met iemand die positief getest is op corona. Alleen door het opvolgen van
deze richtlijnen kunnen we ouders op school ontvangen voor de informatieavonden. Wij vragen hiervoor uw
begrip en medewerking.

Nieuws van anderen
Zo aan het begin van het schooljaar, zijn er aardig wat verzoeken voor het delen van informatie via de nieuwsbrief
van school.
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief ontvangt u:
• Flyer open dagen najaar 2020 van muziekschool MM
• Flyer aanbod AMV muziekschool MM
• Informatie over de Wandeltocht met hindernissen van GV Sleen
• Bericht vanuit de jeugdouderlingen van de Protestantse Gemeente Sleen over de Kindercarrousel en de
Jongerencarrousel
• Bericht van dominee Jitse over de taarten van de Herdershut
Diverse uitgeverijen e.d. weten ook de weg naar de basisscholen te vinden. Er worden aan het begin van het
schooljaar veel folders op school bezorgd met het verzoek deze te verspreiden onder de leerlingen. Wij hebben
even gewacht tot de meeste post binnen was en zullen één dezer dagen de materialen verdelen over de groepen
en meegeven aan de leerlingen.
Op de volgende pagina vindt u meer informatie over Peutergym.

De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 9
september.

U bent als ouder / verzorger van harte welkom bij Peutergym. Wij vragen echter van u
om uw aan te melden wanneer u samen met uw peuter naar peutergym komt. Dit i.v.m.
de geldende coronarichtlijnen. Mogen we op uw medewerking rekenen? Aanmelden
kan via info@fonteinsleen.nl

