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Agenda
29 oktober
1 november
1 november
3 november
8 november
10 november

maandsluiting groep 3/4 (staat fout in de schoolkalender)
weekopening groep 7/8
Fietscontrole VVN
laatste inzameldag Bag2School
weekopening groep 1/2
Nationale Boomfeestdag

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).
In week 44 t/m 46 is het thema: Krijgen
Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen wat erin zit en krijgen wat
het leven je toebedeelt.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).

Maandsluiting
Vrijdag a.s. (29 oktober) vindt de tweede maandsluiting van dit schooljaar plaats. Deze keer verzorgd
door groep 3/4. Ouders/verzorgers zijn van harte welkom. De maandsluiting start om 11.30 uur.
Ook bij de weekopeningen zijn ouders/verzorgers van harte welkom. In de nieuwsbrief staat telkens
vermeld welke groep de weekopening verzorgt. De weekopeningen zijn altijd op maandag vanaf 8.30
uur.

Terugblik op het Boekenbal
Als afsluiting van de Kinderboekenweek (en als start van de herfstvakantie) organiseerde de
Activiteitencommissie dit jaar een heus Boekenbal! We mogen gerust zeggen dat dit een heel geslaagde
activiteit was. De kinderen die aanwezig waren hebben genoten. Ouders die veel energie hebben
gestoken in de voorbereidingen en uitvoering van het Boekenbal: nogmaals heel hartelijk bedankt!
De foto’s zijn inmiddels geplaatst op de website van school (met in achtneming van de privacyvoorkeuren die zijn aangegeven). Ga naar: https://www.fonteinsleen.nl/ en klik op het kopje “Foto’s”.
Klik vervolgens (even naar beneden scrollen) op “Boekenbal 2021”.
Overigens komen op korte termijn ook foto’s van de Startactiviteit op de website, zodra ook deze
gecheckt zijn op basis van de aangegeven privacy-voorkeuren).

Bag2School
Er zijn de afgelopen dagen al behoorlijk wat zakken ingeleverd op school, maar er kunnen er nog genoeg
bij! Heeft u textiel over die u kwijt wilt? Dan kunt u dit tot en met woensdag 3 november op school
inleveren. De opbrengst gaat naar de Activiteitencommissie en komt daarmee ten goede aan de
kinderen.

Fietscontrole VVN
Maandag 1 november a.s. komen vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland de fietsen van de leerlingen
van de groepen 3 t/m 8 controleren. Hiermee brengen we even weer extra onder de aandacht dat het
belangrijk is dat je een goed functionerende fiets hebt, zodat je in dat opzicht ook veilig aan het verkeer
kunt deelnemen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een checklist met punten waarop de fiets
gecontroleerd wordt. De fietsenkeuring is uiteraard niet verplicht, maar wordt wel van harte
aanbevolen! Fietsen die maandag op school zijn, worden gekeurd. De fietsen van de leerlingen in groep
1/2 worden niet gekeurd, maar zij krijgen wel uitleg over wat een veilige fiets is.

Nationale Boomfeestdag
Woensdag 10 november is het Nationale Boomfeestdag. Vanuit de gemeente Coevorden is gevraagd of
de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen in Sleen wethouder Jeroen Huizing willen helpen met het
planten van bomen. Hier geven wij graag gehoor aan. De activiteiten zullen onder schooltijd
plaatsvinden

Gildeleren
Op alle scholen van Fiers worden onder de noemer Gildeleren lessen verzorgd door externen. Voor de
groepen 1/2 zijn dit danslessen, voor de groepen 3/4 muzieklessen, voor de groepen 5/6 theaterlessen
en voor de groepen 7/8 ‘Schrijver in de klas’ (zij krijgen alleen bij de laatste les bezoek van buiten de
school). Deze week zijn de genoemde lessen al begonnen in de groepen 1/2, 5/6 en 7/8. Groep 3/4 is in
februari aan de beurt.

Muziek op schoot voor peuters
Op dinsdagen van 23 november t/m 11 januari (tijdens schoolweken), van 11.00 – 11.45 uur wordt op
CBS De Fontein ‘Muziek op schoot’ gegeven. Alle peuters (en een ouder / verzorger) zijn hierbij van
harte welkom! Bent of kent u een ouder/verzorger van een peuter die ook graag mee zou willen doen?
Geef het door!

Schoolontwikkeling
Een school is altijd in ontwikkeling. Dit schooljaar hebben wij o.a. gekozen voor het versterken van het
aanbod voor begrijpend luisteren / begrijpend lezen en het inzetten van het Talentplein. Inmiddels heeft
de eerste teamscholing Close Reading plaatsgevonden en tijdens de studiedag van afgelopen maandag
heeft het complete team uitleg gehad over het Talentplein.
Wat is Close Reading?
Bij Close Reading werkt de leraar met een tekst of een prentenboek. Leerlingen lezen deze tekst of het
prentenboek meerdere keren, verdeeld over verschillende lessen. De leraar stelt vragen over de tekst
die leerlingen stimuleert om dieper in een tekst of prentenboek te duiken en in de les is ruimte voor de
leerlingen om veel met elkaar te praten, te discussiëren en te schrijven over de tekst. Door de variatie in
teksten en werkvormen wordt begrijpend lezen leuk voor de leerlingen en de leraar.
Dit schooljaar worden de leerkrachten bij de invoering van Close Reading ondersteund door een
medewerker van Expertis.
Hoe wordt het Talentplein ingezet?
Door de NPO gelden die door de regering tijdelijk beschikbaar zijn gesteld om de gevolgen van de
coronapandemie voor de ontwikkeling van kinderen op te vangen, zijn wij in staat geweest om het
Talentplein aan te schaffen. Hierover heeft u eerder al kunnen lezen in de nieuwsbrieven en ook in de
schoolkalender staat dit vermeld. De materialen zijn inmiddels geleverd en het Talentplein is ingericht.
Nu afgelopen maandag ook de uitleg aan alle teamleden heeft plaatsgevonden, kunnen we de
materialen ook gaan inzetten:
- Vanaf deze week zullen de kinderen in kleine groepjes onder begeleiding van juf Sanne aan de slag
gaan met de Techniektorens (Wetenschap en Techniek). Alle kinderen komen hiervoor 1x per 2
weken aan de beurt.
- De lessen van het Kunstkabinet (Culturele en Kunstzinnige vorming) zullen voor zover mogelijk
klassikaal aangeboden gaan worden. Ook dit zal op korte termijn starten.
- Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, werken onder aansturing van juf Jennie aan
opdrachten uit de Pittige Plustorens.
Voor alle torens geldt: leerlingen werken samen, zijn (deels) verantwoordelijk voor wat ze leren en
werken in hoge mate zelfstandig via opdrachtkaarten.
We hopen dat de kinderen binnenkort net zo enthousiast zijn over Close Reading en het Talentplein als
het team dat inmiddels is!

Oud papier
Op zaterdag 20 november a.s. wordt weer oud papier opgehaald.

Dan zijn aan de beurt: René Boode, Yashvin Koek en Bertrand Juffer. 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
Peuterspetters.
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op
woensdag 10 november.

Nieuws van Peuterspetters
De afgelopen weken werkten we aan het thema: ‘Mensen, jij en ik’.
We keken in de spiegel naar ons eigen lichaam en benoemden de
verschillende lichaamsdelen: hoofd + neus, oren, ogen, mond, armen +
handen, vingers, benen + voeten, tenen, rug, buik etc
En wat doe je met al deze lichaamsdelen ? bv. springen, rennen, lopen
met je
benen.

Op verschillende manieren gingen we meten hoe lang we zijn via een meetlat aan de kapstok, een
toren maken van blokken, die net zo lang is als jezelf, of een omtrek van je lichaam maken met
blokken of jezelf tekenen op een groot vel papier.
Ook maakten we een collage met een mooie foto van elk gezin.
Op vrijdag 15 oktober hadden we peutergym in het speellokaal van
meester Nick.

We gaan nu verder met het thema : ‘Herfst’
We maakten al een kleine herfstwandeling en zochten mooie gekleurde bladeren, kastanjes en
eikels, die we in de klas hebben gelegd, zodat het lokaal al een beetje in herfstsfeer
is en we de zandtafel kunnen vullen met herfstmateriaal waar je ook mee kunt spelen.

