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Agenda
8 september

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

9 september
13 september
14 september
17 september
18 september
20 september
21 september
23 september
24 september

groepsinformatieavond groepen 5 t/m 8 (19.00 uur)
weekopening groep 7/8
vergadering AC
startactiviteit vanaf 15.00 uur
Oud papier
weekopening groep 1/2
kwartiergesprekken
kwartiergesprekken
maandsluiting groep 1/2

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 het thema van de
betreffende periode:
In week37 t/m 39 gaan we het hebben over ‘Wie ben ik?’
De wereld waarin wij leven is complex en kent vele gezichten. Zoals ook een mens vele gezichten heeft.
Op de vraag ‘Wie ben ik?’ zijn meerdere antwoorden mogelijk. En wellicht spreken sommige
antwoorden elkaar ook tegen. Dat maakt het zo interessant! Wat vinden de kinderen daarvan en hoe
zien ze zichzelf?
Bijbel: De koningen David en Saul (1 Samuël 15 t/m 24).

Oud papier
Op zaterdag 18 september wordt weer oud papier opgehaald.
Dan zijn aan de beurt: Jeroen Huizing, Guido Vijn en Manfred Hoge. Alvast veel succes gewenst!

Onze jarigen
10 september
12 september
16 september
20 september
21 september

Nova Juffer (groep 3)
Daan Boode (groep 7)
Bram Zomer (groep 5)
Bryan Reinders (groep 4)
Thijmen Kasper (groep 7)

Traktatie en eten van thuis
Wie jarig is trakteert. Dit geldt ook voor de leerlingen. Op school hebben we de afspraak dat een leerling
die zijn / haar verjaardag viert op school, rond de ochtendpauze mag trakteren. Om te voorkomen dat
kinderen het door thuis meegegeven fruit e.d. weer mee naar huis nemen, is de volgende afspraak
gemaakt:
Eerst wordt datgene gegeten wat van thuis is meegenomen. Lust een leerling daarna de traktatie nog,
dan mag deze opgegeten worden. Heeft een leerling genoeg aan het meegebrachte van thuis, dan gaat
de traktatie in de tas mee naar huis.

Vrijwillige ouderbijdrage
Als school vragen wij ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten. Het gaat hierbij om
activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd uit naam van de school, zoals
bijv. schoolreisjes, het Sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, de musical en sportactiviteiten.
Allemaal activiteiten die wij belangrijk vinden, maar die niet door het ministerie worden vergoed.
Het bedrag voor het schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op €40,- per kind. De vrijwillige ouderbijdrage
wordt door de Activiteitencommissie geïnd op bankrekeningnummer NL94 RABO 0395 2073 08. Wilt u
de ouderbijdrage overmaken onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep?
Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen
moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. De school is verplicht dit ook aan ouders te melden.
Ouders die aan het eind van het kalenderjaar nog niet hebben betaald, krijgen altijd een
herinneringsbrief. Zeker voor ouders voor wie het financieel niet mogelijk is om de ouderbijdrage te
betalen, kan dit vervelend zijn. Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen, wilt u
hierover dan contact opnemen met juf Wilma? Dan zorgen we dat u aan het eind van het kalenderjaar
geen betalingsherinnering ontvangt.

Vanuit de MR
Voor de vakantie is er een oproep gedaan voor een nieuw MR lid. Hierop heeft Thalita Lanjouw
gereageerd. Aangezien niet meer mensen zich kandidaat hebben gesteld, zijn er geen verkiezingen
nodig en zal Thalita zitting nemen in de MR. We bedanken Harmen Weuring voor zijn jarenlange inzet in
de MR.
De plek van Janine Westerhof is ingenomen door Demi Lamberink. Zij vertegenwoordigt samen met
Brenda Elzen het team in de MR.

Vrijwillig(st)er gezocht!! – herhaalde oproep
Ter ondersteuning van juf Janny zijn wij op zoek
naar een enthousiaste vrijwilliger voor
peuterspeelzaal Peuterspetters! 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.

Talentplein
Vorige week is het Talentplein geleverd! Dit bestaat uit een Techniektoren (wetenschap & techniek),
Het Kunstkabinet (creatieve vorming) en de Pittige Plustorens (verrijkingsstof). Momenteel zijn we aan
voorbereidingen aan het treffen om hiermee te gaan werken. 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 Talentplein 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. Tijdens de eerste studiedag op maandag 25 oktober a.s. krijgt het hele team een training om
het Talentplein goed in te zetten.

Vertrouwenspersoon
Ik ben Janine Westerhof, de intern begeleider en gymleerkracht. Vanaf dit
schooljaar ben ik de nieuwe vertrouwenspersoon op school. U kunt bij mij terecht
als u een melding of klacht hebt over zaken die met school te maken hebben. Het
gaat dan om dingen die niet met de eigen leerkracht opgelost kunnen worden.
Ouders kunnen bij mij langskomen, maar leerlingen ook. Ik zal het vervolgens
vertrouwelijk en zorgvuldig oppakken.
Op mijn werkdagen zit ik in mijn IB-kantoor (kantoor naast kleuterlokaal).
Leerlingen en ouders kunnen dan altijd langskomen of even bellen. Via de mail ben
ik ook bereikbaar.
Werkdagen: maandag & donderdag
Email: janine.westerhof@fiers.nu
Telefoonnummer: 0591-361910

Groepsinformatieavonden
Vanavond en morgenavond vinden de groepsinformatieavonden plaats. U heeft hierover een brief met
opgavestrook ontvangen. Wilt u bij binnenkomst van het schoolgebouw een mondkapje dragen? Zodra
u een zitplaats heeft gevonden mag het mondkapje af.

Startactiviteit op vrijdag 17 september
Afgelopen maandag hebben de oudste leerlingen per gezin een brief met opgavestrook meegekregen
voor de startactiviteit op vrijdag 17 september a.s. Deze brief is ook digitaal verstuurd.
Als aanvulling op de brief:
de route die gewandeld wordt, is ongeveer 3,5 km. Onderweg zijn er momenten waarop je even
stilstaat, dus het is niet zo dat je de gehele route achter elkaar door loopt. Wanneer broertjes / zusjes
die niet (meer) op De Fontein zitten mee willen lopen, mag dit. Dit geldt ook voor opa's en oma's bijv.
Wel graag van te voren opgeven. Het is de bedoeling dat 'gasten' meelopen met minimaal één leerling
van De Fontein (en niet als apart, extra groepje).
Opgeven kan t/m vrijdag 10 september a.s.

Nieuws van derden








Vanuit de kerk ontvingen wij het volgende bericht:
Zaterdag 18 september beginnen we weer met de kindercarrousel.
Thema dit jaar: de Scheppingsverhalen.
De 1e keer doen we dit jaar op startzaterdag: 18 september:
We beginnen om 14 uur met een tochtje met paard en wagen!
Startpunt is de Ontmoetingskerk.
Daarna gaan we een mobile maken waarin het thema van dit jaar in terugkomt.
Dit doen we in de werkplaats van Bouwbedrijf Geugies.
Je mag zelf zagen als je dat wilt en we hebben ook al veel voor jullie (laten) uitzagen. (Bedankt
Hendrik-Jan en Henk voor jullie hulp!!)
Je mag de mobile net zo versieren als je wilt en we laten hem zaterdags nog even nadrogen.
Zondag na de dienst kun je hem ophalen.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om hem te halen dan overleggen we even hoe je hem dan krijgt.
Zou je ons even willen mailen als je wilt komen? Dan kunnen we daar rekening mee houden, graag
voor 14 september.
Annette Hunse: annettehunse@hotmail.nl
Annet Veuger: annet@corporaterem.nl
Vanuit de handbalvereniging ontvingen wij het volgende bericht:
Lijkt je handballen leuk? Kom gewoon eens lekker meetrainen!
Het nieuwe handbalseizoen gaat bijna weer van start. Vanaf maandag 6-9 wordt er door HV Exito,
weer getraind in de sporthal in Sleen door de senioren en B- en C-teams en vanaf vrijdag 10-9
starten ook de trainingen voor de D-, E-, F- en H-jeugd weer.
Keertje proberen? Je mag 3x gratis meetrainen! Lijkt je dit leuk, stuur dan een mailtje met je naam
en leeftijd naar exito@handbal.nl en dan krijg je een mailtje terug met het tijdstip waarop het team
traint waar je qua leeftijd bij past.
Vanuit GV Sleen ontvingen wij een flyer van het Grote Gymfeest op woensdg 22 september ter ere
van het 75 jarig bestaan van de gymvereniging en de Nationale Sportweek. Zie bijlage.
Vanuit de Bibliotheek ontvingen wij een flyer van de Biebfabriek. Zie bijlage.
Vanuit Muziekschool Emmen ontvingen wij een flyer over de open dag. 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 5/6.
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op
woensdag 22 september.

Groep 5/6
Groep 5/6 is het schooljaar weer goed begonnen. De kinderen mochten kiezen in welk thema we de klas
gingen inrichten. De meeste stemmen gingen naar : jungle/wilde dieren. Met behulp van juf Angelique zijn
er allemaal wilde dieren op raam geschilderd.

In de klas hebben we het met Naut gehad over de kenmerken van verschillende soorten dieren. We
hebben dieren verdeeld in groepen: zoogdieren, vissen, vogels, reptielen en amfibieën. De meeste dieren
konden we snel bij de juiste groep indelen, maar soms was het lastig. Hoort de orka bij de vissen of
zoogdieren? En een vleesmuis?
Hieronder geven 2 kinderen het antwoord.
Ik heb een vleermuis gemaak en de vleermuis is een
zoogdier en ik had voor een vleermuis gekoosen
om ik het een intresand dier vind.
Laureen

Een orka lijkt een vis maar is een zoogdier
omdat hij geen eieren legt.
Thijs

Voorstelling Flatkat
Flatkat 1 september
We fietsten naar de vlinderhof. En toen we er waren moesten we eerst even wachten, en toen gingen we
naar binnen. Toen moesten naar een lokaal, en daar was een decor gebouwt voor de voorstelling. Toen
gingen we zitten en toen begon die. Het ging over een jongen die Timo heten en over Mevrouw Milen die
had een dierenopvang, ze nam dieren dan mee en dan vermoorden ze die en daar maakten ze dan
bijvoorbeeld: een sjaaltje of een mutsje van. En de buren van Timo hadden een kat die heten Mamadou dat
was een paarse kat. Gelukkig liep het goed af.
Bendt en Luuk

Met rekenen hebben beide groepen het o.a. over klokkijken. Groep 5 werkt met hele en halve uren op
zowel de analoge als de digitale klok. Groep 6 moet al de minuten kunnen aangeven, ook zowel op de analoge
als de digitale klok. Soms is dit nog lastig, dus misschien kunt u dit thuis tussendoor spelenderwijs nog
extra oefenen?

