Nr. 4

22 september 2021

CBS ‘De Fontein’
Westrupstraat 10
7841 AZ Sleen

0591 - 36 19 10
info@fonteinsleen.nl
www.fonteinsleen.nl

Agenda
23 september
24 september
27 september
29 september
30 september
4 oktober
4 oktober
4 oktober
5 oktober
6 oktober

kwartiergesprekken
maandsluiting groep 1/2
weekopening groep3/4
start actie Kinderpostzegels
lessen ‘Brandweer op school’ in alle groepen
weekopening groep 5/6
Dierendag
start Wecycle actie
AC vergadering
Start Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’

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 week 37 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).
In week 40 t/m 43 is het thema: Slim
Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer nodig is dan alleen gezond
verstand als het om levensvragen gaat.
Bijbel: Het leven van koning Salomo (1 Koningen 1 – 11).

Onze jarigen
23 september
23 september
23 september

Sofia Hake (groep 4)
Ysabel Hake (groep 5)
Floris Paauw (groep 2)

Vrijwillige ouderbijdrage – herhaald bericht en correct
rekeningnummer
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 NL94 RABO 0359 2073 08 ten name van CBS De Fontein
Sleen (Let op! In de vorige nieuwsbrief stond een fout in het rekeningnummer. Via Parro heeft u hiervan
al bericht gehad). 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.

Terugblik op de startactiviteit
Afgelopen vrijdag hebben veel ouders / verzorgers en kinderen meegedaan aan de startactiviteit. Het
was heerlijk weer voor de wandeling met opdrachten, het plein was mooi versierd door de leerlingen
van groep 7/8 en de deelnemers waren in een opperbeste stemming! Op Facebook hebben we de
opdracht met de jeugdfoto’s van de juffen ook gedeeld. Zoals beloofd, ontvangt u bij deze nieuwsbrief
de oplossing: Fijn schooljaar!
Voor wie benieuwd is welke juf nu op welke jeugdfoto te zien was: zie aparte bijlage.

Aanpassingen richtlijnen
Op dinsdag 14 september was er een persconferentie waarin versoepelingen van de richtlijnen zijn
aangekondigd. Wat deze versoepelingen voor school inhouden, kunt u lezen in de brief van Fiers, die
bijgevoegd is bij deze nieuwsbrief. Naast wat in de brief vermeld staat, zijn er voor De Fontein geen
andere (school specifieke) afspraken. Feitelijk betekent dit dat op school in grote lijnen weer kan wat
voorafgaande aan de pandemie gebruikelijk was. Hier zijn we blij mee! Wanneer we met elkaar de
adviezen van de GGD blijven opvolgen bij een eventuele besmetting, hopen we dat nieuwe
aanscherpingen van de richtlijnen niet nodig blijken te zijn.

Wecycle
Nationale Recycleweek van 11 t/m 17 oktober: De Fontein doet mee!
Onze school doet mee met de jaarlijkse inzamelactie van Wecycle.
Vanaf 4 oktober staan de dozen in de hal klaar om afgedankte elektrische apparaten in te leveren.
Dus speur je huis af naar afgedankte elektrische apparaten en lever ze in op school zodat ze gerecycled
kunnen worden. Dat levert weer grondstoffen op voor nieuwe apparaten en een mooie beloning voor
de school.
Stelregel is: kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of batterij, die in een
boodschappentas passen mogen ingeleverd worden.
Vóór het inleveren moeten restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals batterijen, koffiefilters,
stofzakken, frituurvet en dergelijke
Nog vragen? Mail deze naar info@wecycle.nl of info@fonteinsleen.nl
Veel inzamelsucces allemaal!

Kinderpostzegelactie 2021
Op woensdag 29 september gaan de kinderen van groep 7 en 8 op pad om
kinderpostzegels te verkopen. Dit doen ze, omdat ze andere kinderen een beter
en fijner leven gunnen. Dit jaar worden er vooral projecten gesteund (en soms
ook gestart) om kinderen te helpen die het moeilijk hebben door de coronacrisis.
Het helpen ontwikkelen van kracht en veerkracht.
In het buitenland ligt de nadruk vooral op het stoppen van kind huwelijken en
kinderarbeid.
We vinden het belangrijk (en erg fijn!) dat onze kinderen, die het relatief goed hebben, zich inzetten
voor anderen. Dichtbij en ver weg.
Op school leggen we uit hoe alles werkt, hoe de
kinderen op een goede manier aandacht kunnen
vragen voor hun verkoop. We maken ook afspraken
over wat wel en niet goed is om te doen als je bij
mensen aanbelt.
We hopen natuurlijk dat er veel kaarten, postzegels en
meer verkocht zal worden. Wilt u hen hierin
ondersteunen en aanmoedigen? Want er is zijn zoveel kinderen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken!

Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil!
Een prachtig thema dit jaar voor de Kinderboekenweek! Een week
lang lezen, lezen, lezen!
Over beroepen, over later, over dromen over later. Wat wil je
worden? Wat wil je kunnen? Voorlezen, zelf lezen, tekenen,
nadenken, zingen en nog veel meer activiteiten zullen er deze week
plaatsvinden op school. Op woensdag 6 oktober begint de
Kinderboekenweek met een gezamenlijke, feestelijke opening. Tegen die tijd brengen we u helemaal op de
hoogte!
Ook dit jaar organiseert Bruna weer een sponsoractie voor boeken op school. Mocht u bij hen een boek kopen in
de periode van de Kinderboekenweek ( 6 oktober tot en met 17 oktober) en het bonnetje bij ons op school
inleveren, krijgen wij 20% van het bedrag als tegoed voor boeken voor school. En dat vinden we natuurlijk fijn!
We kijken uit naar deze week!

Peutergym
Ook dit schooljaar zal een aantal keren peutergym gegeven worden op onze school. De eerste keer zal
zijn op vrijdagochtend 15 oktober, van 9.00 tot 10.00 uur. Uiteraard doen onze eigen Peuterspetters
hier aan mee, maar mocht u nog andere (ouders van) jonge kinderen kennen: Alle peuters vanaf 2 jaar
zijn welkom!
De overige data waarop Peutergym zal worden gegeven op De Fontein zijn: 10 december, 18 februari,
22 april en 24 juni

Vooraankondiging actie Bag2School
Direct na de herfstvakantie vindt de actie Bag2School weer plaats. We kondigen dit alvast aan, omdat u
met het wisselen van de seizoenen wellicht ook de kledingkasten weer eens uitruimt en er daarbij een
stapel kleding overblijft die u niet langer gebruikt. Wilt u dit dan nog even bewaren? Vanaf dinsdag 26
oktober kan alle textiel die u overheeft weer ingeleverd worden op school!

Nieuws van derden


Vanuit de kerk ontvingen wij het volgende bericht:



Kindercarrousel zondag 10 oktober 2021: naar de boerderij
In oktober is het dierendag: in de Bijbel staan zoveel verhalen waarin ook dieren een plaats hebben.
Wij gaan op zondag 10 oktober naar de boerderij van fam. Weitkamp (juf Jennie).
Daar hebben wij een leuke activiteit en gaan we natuurlijk kijken en knuffelen met de dieren.
Ga je ook mee? Meld je dan voor 6 oktober aan bij:
Hanneke hjterveld@hotmail.com
of Bertine bertine_klaassen@hotmail.com
Van Badmintonvereniging Dalen ontvingen we een flyer. Zie bijlage bij deze nieuwsbrief

Nieuws uit de groepen
Bij iedere nieuwsbrief vindt u een bijdrage van één van de groepen. Deze keer is dit nieuws vanuit
groep 3/4.
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op
woensdag 6 oktober.

Nieuws uit groep 3/4

