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Agenda
20 augustus
21 augustus
23 augustus
25 augustus

18.30 uur Klusavond; ouders / verzorgers van leerlingen in groep 7/8
Oud papier
Start nieuwe schooljaar
Luizencontrole

25 augustus

vanaf 12.00 uur overtollig meubilair en decorstukken oude musicals te verkrijgen

Eerste schooldag maandag 23 augustus
De vakantie zit er bijna op. Hopelijk heeft u allemaal een fijne tijd gehad de afgelopen weken en is
iedereen lekker uitgerust. Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief zijn alle teamleden al
druk aan het werk geweest op school ter voorbereiding op de eerste schooldag, zodat we iedereen weer
van harte welkom kunnen heten op maandag 23 augustus.
Ook ouders / verzorgers willen we weer verwelkomen binnen het schoolgebouw. Wij willen alle ouders/
verzorgers graag in de gelegenheid stellen om te kijken in welk lokaal hun kind het komend schooljaar
les heeft en ook de leerkrachten even kort te begroeten. Dit moet echter wel binnen de geldende
richtlijnen.
Daarom hebben wij het volgende bedacht:
- maandagochtend (23 augustus) gaan om kwart over 8 de schooldeuren open. De ouders /
verzorgers van de groepen 1/2, 3/4, 5 en 7/8 die samen met hun kind(eren) het schoolgebouw
binnen willen gaan, zijn van harte welkom! Wel vragen wij alle ‘bezoekende’ volwassenen bij het
betreden van het gebouw een mondkapje te dragen en ook de 1,5 m afstand van andere
volwassenen zoveel als mogelijk te waarborgen. De in- en uitgangen die gebruikt worden zijn als
voor de zomervakantie (groep 1/2 kleuteringang; groep 3/4 ingang halverwege het schoolgebouw,
vanaf het grote plein; groep 5/6 en groep 7/8 hoofdingang). Heeft u kinderen in zowel groep 1/2 als
in één van de overige groepen, dan mag u binnendoor naar de overige lokalen. In alle andere
gevallen, vragen wij u het gebouw via de zelfde buitendeur te verlaten als waardoor u
binnengekomen bent en niet verder door het gebouw te lopen.
Om 8.25 uur gaat de eerste bel. We vragen u dan afscheid te nemen van uw kind. Om 8.30 uur gaat
de tweede bel en start de schooldag.
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De ouders / verzorgers van groep 6 willen wij op dinsdagochtend 24 augustus vanaf kwart over 8
in de gelegenheid stellen om samen met hun kind het gebouw binnen te gaan (in verband met de
groepsgrootte van groep 5/6). Mocht u op dinsdagochtend echt niet kunnen, dan mag u ook
maandagochtend komen, maar dan kan het zijn dat wij u vragen even in de hal te wachten.
Vanaf woensdag 25 augustus gaan de schooldeuren open vanaf 08.20 uur. Wij willen u vragen om
vanaf dan zo veel als mogelijk buiten afscheid te nemen van uw kind. Mocht u toch iets kort willen
bespreken met de leerkracht van uw kind, dan kunt u even naar binnen lopen (graag met
mondkapje). Wij hebben gezien dat kinderen best veel zelfstandigheid aankunnen. Dit willen wij
heel graag behouden. Daarom willen wij u nadrukkelijk vragen uw kind niet meer te helpen met het
ophangen van jassen, uittrekken van schoenen, enz. Dit blijken ze allemaal zelf te kunnen!
Na schooltijd wachten ouders / verzorgers buiten tot de kinderen het schoolgebouw verlaten.
Specifiek voor de ouders / verzorgers van Peuterspetters: vanaf komende week willen wij u vragen
uw peuter zelf naar binnen te brengen (tussen 8.20 en 8.30 uur) en ook weer bij het lokaal op te
halen (om 12.00 uur).
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar gaan we weer naar de oude pauzetijden. Alle groepen
zullen gezamenlijk buitenspelen, van 10.30 tot 10.45 uur en van 12.15 tot 12.30 uur.

Voor de volledigheid hierbij de mailadressen van de leerkrachten per combinatiegroep:
Groep 1/2
heleen.koppert@fiers.nu en demi.lamberink@fiers.nu
Groep 3/4:
brenda.elzen@fiers.nu en jennie.weitkamp@fiers.nu
Groep 5/6:
marieke.nijboer@fiers.nu en jacqueline.doldersum@fiers.nu
Groep 7/8:
jolande.vanderzaag@fiers.nu en jacqueline.doldersum@fiers.nu
Algemeen:
info@fonteinsleen.nl of wilma.geuzinge@fiers.nu

Startactiviteit op vrijdag 17 september
Op vrijdag 17 september willen we een startactiviteit organiseren waar ouders / verzorgers en kinderen
gezamenlijk aan deel kunnen nemen. Dit zal plaatsvinden tussen 15.00 en 17.00 uur. Wilt u dit alvast
noteren in uw agenda? Wij hopen dat de schoolkalender komende week ook mee naar huis gegeven
kan worden. Op deze kalender staat de startactiviteit echter niet genoteerd.
U hoort zo spoedig mogelijk meer over hoe de startactiviteit er uit zal zien.

Klusavond 20 augustus a.s.
Op vrijdag 20 augustus om 18.30 uur staat de eerste klusavond van dit schooljaar gepland. De ouders /
verzorgers van de leerlingen in groep 7/8 hebben hier deze week al bericht over gehad. Nog niet alle
ouders hebben laten weten of ze in de gelegenheid zijn te komen helpen. Mocht u dit vergeten zijn,
graag alsnog een bericht via wilma.geuzinge@fiers.nu of 06-24659530.

Juf Marlon is bevallen
Op maandag 26 juli is juf Marlon bevallen van een prachtige dochter, Maud (wellicht heeft u het nog in
de Klasbord-app gelezen). Met moeder, vader, grote broer Luuk en baby Maud gaat het goed.

Creatieve ochtend en hulp van ouders
De creatieve ochtenden gaan we binnenkort weer opstarten. Hierbij maken we graag weer gebruik van
hulp van ouders. U hoort hier zo spoedig mogelijk meer over.
Ook willen wij graag zo snel mogelijk weer starten met ‘Bieb op School’. Juf Wilma zal komende week
met de betreffende ouders contact opnemen.

Oud papier
Op zaterdag 21 augustus wordt weer oud papier opgehaald. Dan zijn aan de beurt:
Herald Gerdes, Niek Tapken en Gerjo Sampimon
Alvast veel succes gewenst!

Andere ouderapp
Voor de zomervakantie hebben we u laten weten dat we overgaan op een nieuwe ouderapp, te weten
Parro. Deze app geeft ons – op termijn – veel voordelen, naast de mogelijkheid die Klasbord ook al
bood, namelijk het versturen van korte berichtjes en foto’s over het reilen en zeilen in de groepen. Om
van start te gaan met Parro, dient u de volgende stappen te doorlopen:
1. Accepteer de uitnodiging
Binnenkort ontvangt u een e-mail van Parro met de titel ‘Volg de schoolavonturen van je kind’. U bent
hiermee toegevoegd aan de groep. Vervolgens ontvangt u nog een tweede mail.
2. Maak uw account actief
Vanuit ParnasSys (ons administratiesysteem, waar Parro aan gekoppeld is) ontvangt u een mail met de
titel ‘Welkom bij ParnasSys’. Hiermee maakt u een ParnasSys-account aan. De link in de mail is 7 dagen
geldig. Als de link is verlopen, kunt u juf Wilma vragen opnieuw uitgenodigd te worden.
3. Inloggen
Vanaf nu kunt u inloggen in Parro. Dit kan op de telefoon door de app te downloaden in de App Store of
Google Play Store. Wilt u Parro liever gebruiken vanaf de computer? Log dan in op talk.parro.com
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders
Voor Peuterspetters blijven we gebruik maken van de ouderapp van Konnect.

Luizenzakken en kleutergymtas
Voor de zomervakantie hebben de kinderen allemaal hun ‘luizenzak’ mee naar huis gekregen; de
kleuters ook hun kleutergymtas. We hebben u gevraagd deze thuis uit te wassen en indien nodig te
herstellen. We rekenen erop dat na de vakantie de kinderen deze spullen zo snel mogelijk weer
meenemen naar school.

Luizencontrole
Op woensdag 25 augustus zal de eerste luizencontrole van dit schooljaar plaatsvinden. Houdt u hier
a.u.b. rekening mee (geen ingewikkelde vlechten of een grote hoeveelheid gel, bijv.).

Gym
Vanaf donderdag 26 augustus vinden de gymlessen weer volgens rooster plaats en vragen wij u om

gymkleding aan uw kind mee te geven, inclusief (goed passende) gymschoenen.

Koptelefoon
Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben op school de beschikking over een ChromeBook. Soms is
het handig dat uw kind hierbij ook gebruik maakt van een koptelefoon. Mocht uw kind (nog) geen
koptelefoon op school hebben, wilt u er dan één meegeven? Deze kan vervolgens op school blijven voor
dagelijks gebruik.

Overtollig meubilair en decorstukken oude musicals
De afgelopen dagen hebben we diverse kasten, de zolder en de kelder van de school grondig
opgeruimd. Een volledige grof vuil container is hierbij gevuld (wordt vrijdag 20 augustus afgevoerd). Er
zijn echter ook dingen waarvan wij denken dat we er nog kinderen en/of ouders / verzorgers blij mee
kunnen maken. Denkt u dan aan schoolmeubilair (vooral veel stoeltjes en een aantal (groeps-)tafels.
Ook zijn er decorstukken van oude musicals die wellicht bij kinderen in de smaak vallen. Daarom willen
wij op woensdag 25 augustus vanaf 12 uur de gelegenheid bieden aan de liefhebbers om hiervan iets
mee te nemen. Wij stellen hiervoor geen vaste prijs, maar vragen om een vrijwillige gift als u er een
bedrag voor over hebt en kunt missen. Dit alles zal buiten plaatsvinden, op het grote plein.
Bij het opruimen zijn wij ook veel boeken tegengekomen die wij op school niet langer gebruiken. Wij
zullen maandag de leerlingen de gelegenheid bieden hier zelf tussen te kijken en mee te nemen wat ze
interesseert. Mochten er woensdag nog boeken over zijn, dan mogen die ook meegenomen worden
door ouders / verzorgers.

Coronavirus en het opstarten van de scholen
Nog voor komende maandag ontvangt u een nieuwsbrief van Fiers, onze scholenvereniging. Hierin kunt
u lezen wat de algemeen geldende richtlijnen voor alle scholen van Fiers in verband met het coronavirus
zijn. Ook ontvangt u dan de vernieuwde beslisboom. Deze beslisboom is voor ons leidend voor het
bepalen of een kind wel of niet naar school kan.
Mocht u n.a.v. de nieuwsbrief of de beslisboom vragen hebben, wilt u dan contact opnemen met juf
Wilma?

