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Agenda
9 oktober
9 oktober
10 t/m 18 oktober
17 oktober
19 oktober
20 oktober
20 en 22 oktober

Peutergym
afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Oud papier
Studiedag team; de leerlingen zijn vrij
AC vergadering
Kwartiergesprekken

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.
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
16 oktober
20 oktober

Liam Juffer (groep 5)
Famke Booij (groep 7)

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, Maarten Hassink en Jan Willem Wiering.
Veel succes gewenst!

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? De inzamelingsactie loopt ook na de herfstvakantie nog een aantal
weken door.

Studiedag maandag 19 oktober
Komende vrijdag start voor alle leerlingen de herfstvakantie. Volgende week is de school gesloten. Op maandag
19 oktober staat een studiedag voor het team gepland. De leerlingen zijn op die dag nog vrij! We verwachten alle
leerlingen weer op dinsdag 20 oktober.

Kwartiergesprekken
Op CBS De Fontein is het gebruikelijk dat de leerkracht in het najaar op huisbezoek gaat bij kinderen die in een
oneven groep zitten (groep 1-3-5-7). Ouders van kinderen uit de even groepen worden in het najaar uitgenodigd
op school voor een gesprek. I.v.m. de geldende richtlijnen m.b.t. Covid-19 hebben wij besloten dit najaar de
ouders van alle leerlingen uit te nodigen voor een gesprek op school: de kwartiergesprekken (ook de term
omgekeerd oudergesprek komt u tegen). Uw kind krijgt hiervoor donderdag 8 oktober de uitnodiging mee. Bij
deze uitnodiging zit een vragenlijst en een begeleidende brief. Wilt u deze informatie goed doornemen en de
vragenlijst ingevuld weer retour doen naar school?
We hopen dat we in de loop van dit schooljaar alsnog huisbezoeken kunnen afleggen bij de kinderen die in een
oneven groep zitten.

Kledinginzamelingsactie Bag2School – bericht van de AC
Zoals onlangs al te lezen was in een nieuwsbrief, wordt er binnenkort weer de Bag2school
kledinginzamelingsactie gehouden. Helaas hebben we deze actie dit voorjaar door het coronavirus niet kunnen
houden. Maar na de herfstvakantie kunt u weer uw kleding naar school brengen!
In de brief die de kinderen donderdag 8 oktober meekrijgen, samen met een plastic zak, staat heel veel
informatie. Hierin staat duidelijk vermeld wat wel en niet in de plastic zakken gestopt mag worden.
Door de corona maatregelen, waarvoor we ook contact hebben gehad met Bag2school, kunt u dit keer de zakken
met kleding niet in school zetten, maar mag u deze bij de fietsenstalling bij de kruiwagen van het grote plein
plaatsen. Er wordt vanuit school gezorgd dat de zakken binnen gezet worden.
De zakken met kleding kunt u inleveren van dinsdag 20 oktober tot en met woensdag 28 oktober onder
schooltijd.
We hopen op een grote opbrengst, zodat we een mooi bedrag kunnen ontvangen voor elke ingeleverde kilo wat
ten goede zal komen aan de activiteiten commissie.
Namens de AC alvast heel erg bedankt

Maatschappelijk Welzijn Coevorden
(van derden)
Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) is een welzijnsorganisatie in de gemeente Coevorden en bestaat uit
het opbouwwerk en het maatschappelijk werk.
Het opbouwwerk houdt zich bezig met het ondersteunen en stimuleren van bewoners waar nodig. Dit kan door
middel van het opbouwwerk op school. Als leerling of ouder kun je bij ons terecht met al je vragen over
opvoeden en opgroeien. Loop je ergens tegenaan met betrekking tot de opvoeding of zijn er zaken die spelen in
de thuissituatie, zoals: Scheiding, financiën, ziekte of bijv. mantelzorg. Dan helpen we je hier graag bij.
Het opbouwwerk richt zich ook op de samenlevingsopbouw. Wil je graag iets voor een ander betekenen of zoek
je zelf een stukje vrijetijdsbesteding maar weet je niet precies hoe je het moet aanpakken? Het opbouwwerk van
MWC kan je hierbij helpen en denkt graag met je mee.










Het maatschappelijk werk helpt bij het oplossen van problemen. Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met
kleinere of grotere problemen. Vaak kunnen mensen die zelf oplossen. Soms lukt dat niet. Mocht u last hebben
van problemen of vragen hebben over zaken die u bezig houdt, dan kunt u een beroep op MWC doen. De vragen
kunnen bijvoorbeeld gaan over:
Problemen in de omgang met anderen zoals uw partner, kinderen, ouders, huisgenoten of buren.
Problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden, scheiding, ziekte of verlies van het
werk.
Problemen als gevolg van seksueel geweld zoals verkrachting, aanranding of incest.
Problemen op school zoals pesten of onzekerheid over de eigen prestaties.
Problemen met eenzaamheid
Vragen rondom het langer thuis wonen
Vragen rondom eigen functioneren
Vragen over regelingen, uitkeringen, wetgeving of financiën
De hulp die MWC kan bieden is op vrijwillige basis. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wat met MWC wordt
besproken, blijft uiteraard vertrouwelijk. De maatschappelijk werker/opbouwwerker is te bereiken via het
algemene nummer: 085-2735256. Hier kunt u vragen naar Nick Weekamp of Annelies Kampman.
Vanaf vrijdag 23 oktober zal er wekelijks van 8.30 tot 9.30 uur een inloopspreekuur plaatsvinden.
De medewerker van MWC zal hiervoor gebruik maken van het IB kantoor. Mocht u gebruik willen
maken van het inloopspreekuur, wilt u dan gebruik maken van de kleuteringang van school?

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

Bericht vanuit de bibliotheek over de Kinderboekenweek en Oktober Kindermaand

Informatiebrief van Fiers m.b.t. ventilatie op de scholen

Nieuws uit de groepen
Bij iedere nieuwsbrief vindt u een bijdrage van één van de groepen. Deze keer komt het nieuws uit groep (zie
volgende pagina’s).

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

VOC
Voor groep 5 is geschiedenis nieuw. En nu
hebben we al heel veel geleerd. Zoals de V.O.C.
en we hebben geleerd dat de echte naam van
de V.O.C. de verenigde Oost-Indische
compagnie is. En de V.O.C. handelt rond de
Oostzee. De kooplieden van de V.O.C.
bouwden forten om handelswaren te bewaren
en beschermen. De kooplieden lieten graag zien
hoe rijk ze waren door dure kleren te dragen en
schilderijen te laten maken. Nederlandse
kooplieden gingen aan wereldhanden doen en
gingen naar Oost-Indië om zelf te handelen in
specerijen. Overzee bouwden de V.O.C
handelsposten rond de Oostzee. Alleen de
V.O.C. mocht handelen in Oost-Indië. Alleen niet
iedereen overleden de reis. Door scheurbuik
vielen hun tanden eruit want er was niet genoeg
eten aan boord . En er waren zielverkopers die
lieten dronken mensen een contract tekenen
zodat zij op het schip moest werken. En de
kapitein strafte streng als je niet luisterde. Alleen
soms kwam muiterij voor dan gingen ze de
kapitein aanvallen en werden ze piraten.

Leesvreters
Er was een mevrouw in de klas. Ze was er
om over de lees vreters te vertellen. Ze
liet 10 boeken zien en een filmpje van
het boek Bzzz. De 10 boeken van ons
leesproject zijn de bullebak baas, dikke
Vik en vieze Lies, Oscar operatie
drollenveger, De reis met de vliegende
leunstoel, De club van lelijke kinderen,
Silas en de wolf, Alles weten over
scheten, bzzz, Toni malonie, De rats vlats
x-weg.
In het boek De bullenbak baas was er
een meneer die had alle maal regels
gemaakt. Die regels zijn streng, heel
streng. We hebben 6 lees monsters die
hangen bij ons in de klas. Ook is er een
quiz die moet voor vrijdag door gestuurd
worden naar de biblotheek in sleen. Dan
kunnen we punten verdienen.

Afscheid meester Dick
De dag voor het afscheid van meester
Dick maakten we bogen met allemaal
papieren bloemen er aan. De volgende
dag had iedereen zijn of haar fiets
versierd. Toen de hele school op school
was ging 6-8 naar Erm fietsen. Maar juf
Marieke die ging de verkeerde kant op,
dus juf Joke die moest van achteraan
helemaal naar voren fietsen anders
hadden we helemaal terug moeten
gaan. Even later kwamen we wel op de
goede weg en we zagen de huifkar van
meester Dick aan en de huifkar stond
niet bij de carpool maar in Erm. We
fietsten terug naar Sleen waar bij de
bibliotheek groep 4-5 te wachten stond
en die namen het vanaf daar over. Wij
fietsten gouw terug naar de fontein en
hielden de versierde bogen vast. Groep
4-5 ging via de Olde gaarde om de
school heen en stopte voor de school. En
nu denk u zeker en 1-3 dan die zaten
lekker in de huifkar. Maar terug naar de
Fontein daar waren wij bezig met de
bogen vast houden en onder de bogen
door liep meester Dick naar binnen met
zijn vrouw.

