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Agenda
23 september
24 september
30 september
4 oktober
9 oktober
17 oktober

start Kinderpostzegelactie
vergadering AC (20.00 uur)
start Kinderboekenweek
dierendag
Peutergym
Oud papier

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 vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken is.
Deze week ronden we het thema Respecteren af.
Voor week 40 t/m 43 (28 september t/m 23 oktober) is het thema: Onderzoeken
Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid, rechtvaardigheid. Een onderzoekende houding en het
stellen van de juiste vragen.
Bijbel: Twaalf verkenners; Bileam en de koning van Moab (Numeri 13 en 14); Intocht in Jericho (Jozua 1 t/m 6).

Onze jarigen
7 oktober

Marinda Kasper (groep 8)

Correctie activiteitenkalender
In de activiteitenkalender staat bij week 21 ‘Schoolkamp groep 7/8’. Dit moet zijn ‘Schoolkamp groep 8’.
Groep 7 gaat net al in andere schooljaren ‘gewoon’ op schoolreis (25 mei 2021).

Peutergym
Op vrijdag 9 oktober van 9 tot 10 uur wordt op De Fontein Peutergym gegeven door een vakleerkracht
gymnastiek. 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 RIVM richtlijnen. Mogen
we op uw medewerking rekenen? Aanmelden kan via info@fonteinsleen.nl

Oud papier
Op 17 oktober wordt er oud papier opgehaald. Dan zijn aan de beurt:
Mark Hake, Rudolf Mud en Jan Willem Wiering
Veel succes gewenst!

Kinderpostzegelactie gestart!
Woensdag 23 september start de kinderpostzegelactie. Via Klasbord bent of wordt u geïnformeerd over de
werkwijze van dit jaar.

Wecycle 2020
Als school doen wij mee aan de actie Wecycle 2020. Tijdens de weekopening op 14 september heeft juf Joke de
inzamelingsactie geïntroduceerd bij de kinderen. Alle ouders / verzorgers hebben via Klasbord verdere informatie
ontvangen. Helpt u ons met het inzamelen?

Bericht van de Medezeggenschapsraad
Woensdag 16 september heeft de MR uitleg van Wilma gehad over het schooljaarplan. Hierbij vertelde ze hoe de
verbeterplannen van De Fontein tot stand zijn gekomen. Uit welke bronnen informatie gehaald is, zodat het een
cyclisch proces wordt. De MR zal binnenkort nog telefonisch contact hebben, of ze hiermee instemmen.
Mocht u de notulen in willen zien, deze zijn te vinden in het postvakje van de MR in de koffiekamer.

Beslisboom wel of niet naar school
Wij merken dat het soms nog onduidelijk is of een kind wel of niet naar school mag. Afgelopen zondag (20
september) heeft u de meest recente beslisboom ontvangen die u kan helpen te bepalen of uw kind bij
gezondheidsklachten (van uw kind en / of van een huisgenoot) wel of niet naar school mag. Deze beslisboom is
voor ons als school leidend.

Verkeer rondom school
Bij het brengen of halen van uw kind(eren) met de auto, vragen wij u om bij de ingang van het grote plein
(Westrupstraat) aan de overzijde van de weg stil te houden met de auto (in het verlengde van de auto’s die daar
geparkeerd staan). Dit om te voorkomen dat de doorgang door de straat tijdelijk versperd wordt.
Bij de ingang van het kleuterplein (Oldenhoffstraat) wordt u verzocht aan de zijde van het trottoir uw kind(eren)
af te zetten.
Indien mogelijk, vinden wij het fijn wanneer kinderen lopend of op de fiets naar school komen.

Afscheid meester Dick op 10 september
Bericht van meester Dick:
‘Een afscheid om niet te vergeten
Voor de zomervakantie.
Op mijn laatste officiële werkdag voor de zomervakantie werd ik verrast. De kinderen stonden in een erehaag op
het plein. Ze zongen een afscheidslied: “Meester Dick, meester Dick, met pensioen, met pensioen,…” Aan het
eind kreeg ik een map met tekeningen en mooie afscheidswoorden van alle kinderen. Geweldig om die map door
te bladeren.
De laatste vrijdag voor de zomervakantie hebben mijn eigen kinderen en kleinkinderen mij verrast door tussen de
middag bij school te zijn met een geheel verzorgde lunch.
Op mijn verjaardag, in de zomervakantie, kreeg ik een grote enveloppe met kaarten van de kinderen van school.
Wat leuk om al die mooie kaarten te bekijken en de goede wensen te lezen.
Donderdag 10 sept.
Op donderdag 10 sept. was het afscheid gepland. Helaas konden, door de corona maatregelen, hierbij geen
ouders aanwezig zijn.
Mijn vrouw en ik werden door de kinderen van groep 1,2 en 3 in een grote kar opgehaald. Halverwege Erm –
Sleen begeleiden de kinderen van groep 6, 7 en 8 ons op hun versierde fietsen. Voor het laatste stukje naar
school stonden de kinderen van groep 4 en 5, verkleed en met versierde paraplu’s ons op te wachten. Bij school
was een erehaag gemaakt met versierde bogen. Zo ben ik nog nooit naar school gekomen.
Overdag mochten we de workshops van de Klankenkaravaan in de verschillende groepen meemaken. Tussendoor
kregen we namens de MR, de Schoolkring en de Activiteitencommissie mooie cadeaus aangeboden.
’s Middags was er een geweldige voorstelling door en voor de kinderen van “Het Wereldfeest” . Er is een film van
gemaakt. Ik hoop dat we die t.z.t. allemaal kunnen zien.
Mijn vrouw en ik zien terug op een prachtige dag. We zullen ons dit blijven herinneren.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking, de goede contacten en het vertrouwen in de
afgelopen tien jaar.
Ik wil iedereen bedanken voor het indrukwekkende afscheid, de persoonlijke cadeaus en de mooie woorden. We
hebben grote cadeaus gekregen, waarvoor we een plaatsje in ons huis gaan zoeken, en ook kleine presentjes,
waarbij vooral de persoonlijke woorden ons erg hebben getroffen. Dank je wel!
Helaas konden we niet van de ouders persoonlijk afscheid nemen, maar de mooie dag met de kinderen maakt
veel goed. Dank aan de collega’s, de kinderen en hun ouders (op de achtergrond) die alles hebben georganiseerd
en uitgevoerd.
Het is voor ons onvergetelijk!
Dick en Aly Elzing’

Foto’s van 10 september
Wij willen heel graag foto’s van 10 september op de website van school plaatsen, maar hiervoor hebben wij eerst
van alle ouders / verzorgers het ingevulde AVG formulier nodig. Dit is helaas nog niet voor alle leerlingen het
geval. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u (nogmaals) het formulier. Heeft u deze nog niet ingeleverd op
school, wilt u deze dan z.s.m. printen, invullen en meegeven? Dan kunnen wij de foto’s van 10 september met u
delen!

Thuis werken in MOO
De afgelopen periode zijn kinderen soms thuis gebleven i.v.m. de RIVM richtlijnen. Met de nieuwe beslisboom zal
dit minder vaak voorkomen, maar toch is dit nog wel mogelijk. Wanneer uw kind thuis met schoolwerk aan de
slag gaat via MOO, kunt u dit het beste via Microsoft Edge opstarten (opvolger van Internet Explorer).

Nieuws van anderen
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief ontvangt u:

Bericht vanuit de jeugdouderlingen van de Protestantse Gemeente Sleen over de Kindercarrousel en de `
Jongerencarrousel

Informatie over Home-Start

Nieuws uit de groepen
Vanaf nu vindt u bij iedere nieuwsbrief een bijdrage van één van de groepen. Deze keer komt het nieuws uit
groep 7/8 (zie volgende pagina’s).

De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 7
oktober.

Nieuws uit groep 7/8

Afscheid meester Dick

In de ochtend zijn we op de fiets naar Erm gefietst met versierde
fietsen. Juf die fietste verkeerd dus toen moesten we en stukje terug
fietsten. Op de af gesproken plek stond de huifkar met meester Dick,
zijn vrouw en groep 1, 2 en 3 er in. Wij fietsten achter de huifkar
naar Sleen. Wij gingen naar school en groep 4 en 5 ging achter de
huifkar lopen. Bij school gingen wij de erehaag maken waar meester
Dick en zijn vrouw door heen gingen. De hele dag hebben we
geknutseld. Met het middageten kregen we een broodje
hamburger en een ijsje.
Marinda
Djembees
Wij kregen rond de middag een workshop van djembees en een ander
instrument. En toen gingen we het oefenen en er waren 14 djembees en 6
ander instrumenten. Later in de middag presenteerde we het voor de
andere kinderen en meester Dick en Aly. Oja Sem was ook weer in onze
klas en deed ook mee met de workshop en voorstelling
Koen en Jort

Derde kamer
In de klas werken we aan het project ‘de Derde kamer’. Hierin leren de kinderen van alles over Prinsjesdag,
democratie en debatteren. We hebben ook gekozen wie het beste een debat kan voeren door met goede
argumenten te komen. Dit is Hanna.

Sportief nieuws: we hebben een Nederlands kampioen trialfietsen in de klas!
Ik had afgelopen zondag 20 september NK trial fietsen in Zelhem.
Trial fietsen is behendigheid op een speciale fiets dan moet je secties fietsen.
Zonder je voeten aan de grond te zetten.
Ik ben zondag voor de tweede keer Nederlands kampioen geworden in de categorie wit.
Nu ga ik naar blauw deze is moeilijker met grotere hindernissen.
Daar was ik afgelopen zondag vijfde geworden.
Huub

