Nr. 2
CBS ‘De Fontein’
Westrupstraat 10
7841 AZ Sleen

25 augustus 2021
0591 - 36 19 10
info@fonteinsleen.nl
www.fonteinsleen.nl

Agenda
30 augustus
1 september
1 september
1 september
1 september
6 september

weekopening groep 5/6
Bieb op School start weer
groep 5/6 voorstelling Flatkat (Cultuurmenu)
Talentenplein wordt geleverd
SK/MR vergadering
weekopening groep 3/4

8 september

groepsinformatieavond groep 1/2 (19.00 uur) en Peuterspetters en groep 3/4 (20.00 uur)

9 september

groepsinformatieavond groepen 5 t/m 8 (19.00 uur)

Het schooljaar is begonnen!
De eerste schooldagen zijn alweer achter de rug. We hopen dat alle kinderen zich snel thuis voelen in de
nieuwe groep. Veel ouders / verzorgers hebben inmiddels al een kijkje genomen in het lokaal van hun
kind. Fijn dat we u weer mochten verwelkomen!
Zoals in de nieuwsbrief van vorige week al aangegeven, willen wij u vragen om zo veel als mogelijk
buiten afscheid te nemen van uw kind (uitgezonderd de ouders / verzorgers van de peuters). Mocht u
toch iets kort willen bespreken met de leerkracht van uw kind, dan kunt u even naar binnen lopen
(graag met mondkapje).
De schooldeuren gaan ’s ochtends om 8.20 uur open. Voor die tijd is er geen toezicht op het plein. Om
8.25 uur gaat de eerste bel en om 8.30 uur de tweede. De tweede bel geeft de start van de schooldag
aan. Op dat moment verwachten wij dat alle kinderen in hun eigen lokaal aanwezig zijn.
Mocht uw kind later zijn, of wilt u uw kind afmelden wegens ziekte bijv., meldt u dit dan a.u.b.
telefonisch, via 0591-361910.

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.

In week 34 is het thema: Startweek.
Inhoud: De schooldeur gaat open. Een goede start gewenst!
In week 35 en 36 is het thema: Beginnen
Inhoud : De spanning om ergens aan te beginnen. De mogelijkheid om opnieuw te mogen
beginnen.

Onze jarigen
25 augustus
30 augustus
1 september
4 september
6 september

Lieke Renting (groep 6)
Tess Jansen (groep 7)
Louise Arends (groep 5)
Thomas Arends (groep 4)
Bendt Huizing (groep 6)

Babynieuws
Op donderdag 19 augustus is Hanna Eisses geboren, zusje van Lars (groep 1).
Van harte gefeliciteerd!

Juf Jolande getrouwd
Juf Jolande had vanochtend voor de leerlingen in groep 7/8 een
traktatie. Juf Jolande is in de zomervakantie namelijk getrouwd met
Freek!

Schoolkalender 2021-2022
Vandaag hebben alle oudste kinderen per gezin/huishouden een schoolkalender meegekregen. Mocht u
een extra schoolkalender nodig hebben, dan kunt u deze bij juf Wilma ophalen. Wilt u in de
schoolkalender de startactiviteit bijschrijven? Deze zal plaatsvinden op vrijdag 17 september tussen
15.00 en 17.00 uur.
N.B. vanmiddag bleek dat in de stapel kalenders die wij van de drukker hebben ontvangen ook een
aantal exemplaren van één van de andere scholen van Fiers zaten. Wilt u even kijken of de kalender die
u heeft ontvangen wel van De Fontein is? Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u de kalender
donderdagochtend 26 augustus omruilen bij juf Wilma.

Andere ouderapp – (digitale) uitnodiging inmiddels verzonden
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
Dinsdag 24 augustus heeft u – als het goed is - een e-mail ontvangen van Parro met de titel ‘Volg de
schoolavonturen van je kind’. U bent hiermee toegevoegd aan de groep. U heeft ook nog een tweede
mail ontvangen.
2. Maak uw account actief
Vanuit ParnasSys (ons administratiesysteem, waar Parro aan gekoppeld is) heeft u ook op dinsdag 24
augustus een mail ontvangen met de titel ‘Welkom bij ParnasSys’. Hiermee maakt u een ParnasSysaccount 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.
Heeft u geen digitale uitnodiging ontvangen? Of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met juf
Wilma.

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. Veel kinderen hebben de luizenzak inmiddels al weer meegenomen naar school. Mocht uw
kind dit nog niet hebben gedaan, wilt u uw kind hier dan nog even aan herinneren?

Luizencontrole
Op woensdag 25 augustus heeft de eerste luizencontrole van dit schooljaar plaatsgevonden. Op dit
moment is de school geheel luizen- en netenvrij. De luizencontroles vinden dit schooljaar iedere eerste
woensdag na een vakantie van minimaal een week plaats. Wilt u in de tussentijd zelf uw kind af en toe
controleren?

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.

Vrijwillig(st)er gezocht!!
Vandaag zijn ook de peuters weer begonnen bij
onze peuterspeelzaal Peuterspetters. Ter
ondersteuning van juf Janny zijn wij op zoek naar
een enthousiaste vrijwilliger! Bent of kent u
iemand die graag jonge kinderen begeleidt bij het
op een speelse manier ontwikkelen? Neemt u dan
contact op met juf Wilma via
wilma.geuzinge@fiers.nu of 06-24659530.

Talentenplein
Voor de zomervakantie hebben wij u laten weten dat wij dit schooljaar iets nieuws in gebruik gaan
nemen, namelijk het Talentenplein. Dit bestaat uit een Techniektoren (wetenschap & techniek), Het
Kunstkabinet (creatieve vorming) en de Pittige Plustorens (verrijkingsstof). De leerlingen zullen in kleine
groepjes werken aan opdrachten, waarbij het vooral gaat om samenwerken, plannen, enz. Uiteraard
wordt dit groepsproces begeleid. Hierin zullen juf Sanne, juf Angelique en juf Jennie een rol krijgen. De
aanschaf van en begeleiding op het Talentenplein is mogelijk door de NPO-gelden, die de regering de
komende twee schooljaren beschikbaar stelt voor scholen om ontwikkeling uit te lokken en groei te
stimuleren. Het Talentenplein wordt op woensdag 1 september geleverd.

Groepsinformatieavonden
Binnenkort vinden de groepsinformatieavonden plaats (zie Agenda en Schoolkalender). U ontvangt op
korte termijn een brief vanuit de groep van uw kind met groep specifieke informatie. Bij die brief zit ook
een opgavestrook voor de groepsinformatieavond. We willen u vragen om per huishouden één ouder /
verzorger aan te melden voor de groepsinformatieavond. Dit i.v.m. de beschikbare ruimte in relatie tot
de richtlijnen van het RIVM.

Nieuw jaarthema scholenvereniging Fiers
Scholenvereniging Fiers heeft een nieuw jaarthema: ‘Samen spraakmakend’.
Bij dit nieuwe jaarthema hoort een vernieuwd logo.

Nieuws van derden



Van Bosbad Noord-Sleen ontvingen wij een bericht over de Gezonde Zwem4Daagse. Zie bijlage.
Van muziekvereniging Crescendo ontvingen wij een flyer over Slagwerkles voor kinderen van de
groepen 5 t/m 8. Zie bijlage.

Nieuws uit de groepen
Bij iedere nieuwsbrief vindt u een bijdrage van één van de groepen. Deze keer is dit nieuws vanuit
groep 7/8.
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 8
september.

De leerlingen van groep 7/8 vertellen over hun vakantie, of over hun eerste
schooldag. Voor juf Jacqueline was het ook haar eerste dag op de Fontein!
Eerste schooldag
Alle kinderen kwamen op school en waren heel benieuwd wat de nieuwe plekken waren.
Behalve de kinderen die hadden gekeken tijdens het opruimen van het schoolplein.

Toen we binnenkwamen zagen we onze nieuwe juf. In het begin gingen we een
kwartiertje lezen en toen gingen we in de kring naar elkaars vakantieverhalen
luisteren. Daarna kregen we een rekenboekje en daarin moesten we werken. Na het
rekenen legde juf uit waar alles in de klas lag en waarvoor dat nodig was. In de
middag kregen we een blok poster en die mochten we inkleuren. Als allerlaatste
gingen nog een reactiespel doen.
Elisa en Thijmen

Kinderfeestje
Wij waren in de vakantie naar een feestje geweest van Sem en we moesten er om 3
uur zijn. Huub was het een beetje vergeten, dus die haalden we op bij zijn huis.
Daarna reden we naar Gasselte naar DX Adventure Park. Daar kregen we een
zwemvest en kregen we instructies. Toen mochten we het waterpark in.
Er was een trampoline,glijbaan, klimrek, airbag en een zigzag parcour op het water.
Op het einde was er een trampoline met een airbag, zodat je erop kon springen.
Thijs en Huub
Zomervakantie
Na de zomervakantie ga je naar een andere groep en sommige kinderen ook naar
een andere klas. Dat is vaak leuk. Je hebt nieuwe klasgenoten en soms een nieuwe
juf (fen). In de zomervakantie heeft juf Marlon een baby gekregen, en zij heet Maud.
Er is dus een invaljuf voor juf Marlon gekomen, zij heet juf Jacqueline. De eerste dag
op school vonden we heel leuk! Maar wel een beetje spannend. Dit was ons verhaal
ik hoop dat jullie het leuk vonden.
Tess en Floor
Eerste schooldag!
Toen we in de klas kwamen konden we onze plek gaan zoeken er lagen
naamkaartjes op de tafels, groep 7 en 8 had een nieuwe juf. We hebben de juf eerst
leren kennen, daarna vertelde iedereen kort iets over de vakantie. We deden de hele
dag gewoon normale vakken zoals rekenen, alleen werd het leuker gemaakt door
spelletjes te doen! Hierdoor hebben we een super leuke eerste schooldag gehad!
Groetjes Isabel en Elena

Zomervakantie
Wij hebben 6 weken vakantie gehad, daarin hebben we leuke dingen gedaan.
Veel kinderen zijn op vakantie geweest. Het leukste wat ik [Nellie]heb gedaan
is dat ik op vakantie ben geweest naar Duinrell. Dat is een attractiepark met
een heel groot zwembad en een camping.
Daar ben ik in alle attracties geweest en dat vond ik super leuk. Ik {Famke} heb
gewaterskied bij het Ermerstrand. Dat was super leuk.
Groetjess Nellie en Famke

De eerste dag in groep 7 & 8.
Wij gingen 23 augustus weer naar school en we kwamen er al snel achter dat we
naast elkaar zaten. Eerst gingen we in de kring zitten en de juf zei iets over haar en
wij iets over ons.
Toen gingen we werken en moesten een rekenwerkblad maken. We waren al snel bij
taak 3 van het werkblad. Daarna deden we een dictee met spelling.
Vervolgens gingen wij onze handen wassen, eten en buitenspelen. Wij hebben ook
nog gelezen en onze taken afgemaakt. We deden ook nog 2 spelletjes. Wij vonden
het een hele leuke eerste schooldag.
Jarno en Daan
Vogels
We hebben dit jaar het thema vogels op school, omdat bij ons in de groep zingt elk
vogeltje zoals het gebekt is.
Iedereen mocht een vogel op het raam tekenen. Daarna mochten we het inkleuren
met verf.
We hadden ook nog vogeltjes gemaakt voor op de deur. Die mocht je zelf maken met
vouwblaadjes.
Dat deden we toen we in de klas gingen kijken.
groetjes Dieke & Hyke

