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Agenda
11 oktober
15 oktober
15 oktober
16 oktober
18 t/m 22 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober
29 oktober

weekopening (niet aan een specifieke groep gebonden)
Peutergym
Boekenbal (uitnodiging in bijlage en vandaag op papier meegegeven)
Oud papier
Herfstvakantie
studiedag team; leerlingen zijn vrij
start inzameling Bag2School
luizencontrole
maandsluiting groep 3/4 (staat fout in de schoolkalender)

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 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
22 oktober
24 oktober

Famke Booij (groep 8)
Hugo Wiering (groep 5)

Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil!
Vanochtend is de Kinderboekenweek 2021 op De Fontein
geopend met de mini-musical ‘De Beroepenpolonaise’ door
groep 7/8. Een drietal ‘online leerkrachten’ hadden helemaal
genoeg van het online lesgeven en gingen naar het
uitzendbureau voor een andere baan. Op basis van de
interesses en kwaliteiten werd voorgesteld dat ze
buschauffeur, rechter of bibliothecaresse zouden worden,
maar de juffen besloten uiteindelijk toch om weer ‘offline’ juf
te zijn! Met alle leerlingen werd vervolgens al zingend de
beroepenpolonaise gelopen!
De Kinderboekenweek duurt nog t/m vrijdag 15 oktober. In alle groepen wordt hier ruime aandacht aan besteed.
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!

Boekenbal
Als afsluiting van de Kinderboekenweek (en als start van de herfstvakantie) organiseert de
Activiteitencommissie dit jaar een heus Boekenbal! Dit zal plaatsvinden op vrijdag 15 oktober, van 17.00
tot 19.00 uur. De uitnodiging hiervoor vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Alle leerlingen van de
groepen 1 t/m 8 hebben deze uitnodiging vandaag ook op papier meegekregen. Vriendelijk verzoek om
het antwoordstrookje in te vullen (ook als uw kind niet kan komen) en uiterlijk 11 oktober in te leveren
bij de eigen leerkracht.

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! En papa of mama (of een andere
volwassene) is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Graag van
tevoren aanmelden via info@fonteinsleen.nl
De overige data waarop Peutergym zal worden gegeven op De Fontein zijn: 10
december, 18 februari,
22 april en 24 juni

Privacy instellen via Parro
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Dit kunt u via Parro
doorgeven. Veel ouders / verzorgers hebben dit inmiddels gedaan. Mocht u hier nog niet aan
toegekomen zijn, wilt u dit dan uiterlijk 8 oktober alsnog doen? Dan is het namelijk mogelijk om meer
foto’s van activiteiten met u te delen.
* Ga naar het groepenscherm
* Tik op Privacy-voorkeuren
* Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind

Bag2School
Van dinsdag 26 oktober t/m 3 november vindt de actie Bag2School weer plaats. Heeft u textiel over die
u kwijt wilt? Dan kunt u dit op school inleveren. De opbrengst gaat naar de Activiteitencommissie.

Wecycle – herhaald bericht
Nationale Recycleweek van 11 t/m 17 oktober: De Fontein doet mee!
Onze school doet mee met de jaarlijkse inzamelactie van Wecycle.
Sinds 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!

Herfstvakantie en studiedag maandag 25 oktober
Van 18 t/m 22 oktober is het herfstvakantie. Op maandag 25 oktober hebben alle juffen een studiedag.
De leerlingen zijn die maandag nog vrij. Vanaf dinsdag 26 oktober hopen wij iedereen weer op school te
zien!

Oud papier
Op zaterdag 16 oktober a.s. wordt weer oud papier opgehaald.

Dan zijn aan de beurt: Mark Hake, Rudolf Mud en Jan Willem Wiering. Alvast veel succes gewenst!

Nieuws uit de groepen
Bij iedere nieuwsbrief vindt u een bijdrage van één van de groepen. Deze keer is dit nieuws vanuit
groep 1/2.
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op
woensdag 27 oktober.

Nieuws uit groep 1 en 2
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het
thema ‘onderwaterwereld’. We werkten vanuit het
boek ‘De mooiste vis van de zee’. We hebben zelfs
een echt aquarium in de klas met garnalen.

Tijdens de inloop vouwden we onder andere vissen, bouwden we bruggen
en speelden we samen spelletjes.

In de rekenhoek konden de kinderen
onderzoeken welke voorwerpen drijven
en welke zinken.

Als afsluiting hadden we een maandsluiting waarin we het liedje ‘Blub’, ‘Vier
visjes in de zee’ zongen en het boek ‘De mooiste vis van de zee’ uitspeelden
met onze mooie vissenhoeden.

