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Agenda
10 november
11 november
15 november
15 november
17 november
17 november
20 november
22 november
23 november
23 november
23 november

Nationale Boomfeestdag
Sint Maarten
weekopening groep 3/4
groep 7/8 les in kader van School Preventie Programma: Jeugdcriminaliteit
SK/MR vergadering
AC vergadering
oud papier
weekopening groep 5/6
muziek op schoot
groep 7/8 voorstelling cultuurmenu: Assepoes
informatieavond voortgezet onderwijs in Aalden

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.
Week 45 t/m 46: 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).
Week 47 t/m 49: Zie je het?
Inhoud : Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben voor de
signalen van een toekomst van vrede en rechtvaardigheid.
Bijbel : Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede (Jesaja 1 t/m 11).

Onze jarigen
Vergeten te melden in de vorige nieuwsbrief:
30 oktober
Vince Vlaskamp (Peuterspetters)
15 november
16 november
18 november
19 november
20 november
22 november

Thijs Reurink (groep 5)
Djaro Smolders (groep 3)
Phileine Hoge (groep 6)
Guus Manting (groep 3)
Jenna Lanjouw (groep 5)
Laureen Jansen (groep 5)

Herinnering vrijwillige ouderbijdrage
Enige tijd geleden hebben wij via de nieuwsbrief aan u gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage over te
maken. Ongeveer de helft van de ouders / verzorgers heeft hier op dit moment gehoor aan gegeven.
Vandaar deze algemene herinnering.
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 0359 2073 08 ten
name van CBS De Fontein Sleen. 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 persoonlijke betalingsherinnering ontvangt.

Informatie vanuit de MR
Vanaf januari neemt Kyra Mud afscheid van de MR. Wij bedanken haar voor haar
inzet. Ilona Funke heeft zich aangemeld als nieuw lid en neemt vanaf januari zitting
in de MR.

Nationale Boomfeestdag
Vandaag is het Nationale Boomfeestdag. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen in
Sleen hebben vandaag wethouder Jeroen Huizing geholpen met het planten van bomen en struiken. De
aftrap was vanochtend op het plein van onze school, waarna de leerlingen van de groepen 5/6 van OBS
De Akker en CBS De Fontein samen met de wethouder naar het terrein bij de waterzuivering aan de
Zetelveenweg zijn gelopen. Daar mochten de leerlingen struiken planten in de gaten die door de
medewerkers van de buitendienst van de gemeente Coevorden al waren gemaakt. Toen later op de
ochtend ook de leerlingen van de groepen 7/8 van beide scholen aangekomen waren, werd een eerste
officiële boom geplant. De kinderen kregen iets te eten en te drinken, waarna de leerlingen van de
groepen 5/6 weer naar school vertrokken terwijl de leerlingen van de groepen 7/8 de nog overgebleven
struiken plantten. Alle kinderen die hebben geholpen, hebben een tasje met inhoud gekregen van de
gemeente Coevorden, als aandenken aan deze dag.
De pers (o.a. ZO34) was vanochtend ook aanwezig, dus wellicht ziet u nog een bericht in de media over
vanochtend. Wanneer wij een bericht tegenkomen, zullen wij dit laten weten via Parro.

Orkest in de klas
Wanneer je in Sleen op één van de basisscholen in groep 6 zit, krijg je gedurende een groot aantal
weken in het schooljaar les van meester Pieter onder de noemer: ‘Orkest in de klas’. Dit is een
samenwerking tussen de scholen en muziekvereniging Crescendo. Er wordt gestart met een aantal
lessen waarin de leerlingen kennismaken met verschillende instrumenten. Hierna geven de kinderen
hun eigen top 3 door qua voorkeur voor het leren bespelen van een instrument. Deze
kennismakingsfase is op vrijdag 29 oktober afgerond met het openingsconcert in MFC De Brink. Leden
van het jeugdorkest van Crescendo en het opleidingsorkest (van Crescendo en Excelsior Oosterhesselen)
hebben een optreden verzorgd, samen met de kinderen van de groepen 6 van OBS De Akker en CBS De
Fontein. Hierbij waren ook veel belangstellenden aanwezig. Op vrijdag 5 november hebben de kinderen
hun muziekinstrument (in bruikleen) voor de lessen van dit schooljaar in ontvangst mogen nemen. Het
is de bedoeling dat zij die instrument iedere vrijdag mee naar school nemen.

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!

Judo op school
Dit schooljaar krijgen we tijdens gym drie keer judo. We krijgen les van Johann Smit van lokale
judovereniging Yoshi. We hebben dit op donderdag 18 november 2021, 20 januari en 17 maart 2022.
Naast het kennismaken heeft schooljudo nog meer doelen: leren van discipline en respect in de Dojo,
grenzen stellen, omgaan met anderen en een beter sociaal klimaat.
Tijdens de judolessen gaan we naar de Dojo en moeten de kinderen een lange sportbroek en een stevig
trainingsjasje/trui aan (bij judo wordt kleding gebruikt om elkaar bij vast te pakken). Kinderen die een
judo-pak hebben mogen deze natuurlijk aandoen.

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!

Crea
Woensdag 3 november hebben we de eerste crearonde afgesloten. 4 weken lang is er enthousiast
gewerkt door de kinderen. Er is getekend, geschilderd en geknutseld met rietjes. Er zijn dromenvangers
en gelukspoppetjes gemaakt. Ook heeft een groepje kinderen houten plantenbakken gemaakt voor in
de hal. Dit resultaat is binnenkort te bewonderen! Ouders en grootouder bedankt voor jullie hulp!
Op woensdag 19 januari start de tweede crearonde. Hierbij kunnen we nog wel wat hulp gebruiken.
Heeft u nog een leuk idee voor een onderdeel? Graag opgeven bij juf Marieke.

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
woensdag 24 november.

Nieuws uit groep 7/8
Een aantal kinderen van groep 7/8 vertellen hieronder over leuke activiteiten die ze de laatste tijd
hebben beleefd. Ze vertellen hieronder over de herfstvakantie, Techniek Torens, Pittige Plus Torens en
het KunstKabinet, toneelstukje ‘Beroepenpolonaise’ en de Nederlandse kampioenschappen van het
trialfietsen.
Herfstvakantie
Iedereen had de laatste dag van de week zin in de herfstvakantie. Het was ochtend en we hadden veel
spelletjes gedaan. Iedereen had zin in de middag, want dan waren we vrij. We renden uit school om van
de vakantie te gaan genieten. Daan ging op vakantie, Thijmen ging naar een pretpark toe en Jarno heeft
gelogeerd bij opa en oma. Ook speelden wij een spelletje of gingen naar een speeltuin toe. Daar gingen
wij schommelen of op de wipwap. Daan is ook nog naar het strand. Hij heeft daar lekkere ijsjes gekocht
en is ook nog in de zee gevallen. Thijmen is ook nog lekker uit eten geweest bij een restaurant. Daar kon
je zelf je eten ophalen, zelf ijs scheppen en spelen in de speelkamer. Wij vonden het een leuke en
gezellige herfstvakantie!
Thijmen, Daan en Jarno
Techniek Torens, Pittige Plus Torens en het KunstKabinet
Wij hebben op school de Techniek Torens, Pittige Plus Torens en het KunstKabinet gekregen. In de
Techniek Torens zitten bakken in met opdrachten rondom techniek. De opdracht van nu is om een huis
te maken en ook te metselen. We hebben verschillende technieken geleerd om te bouwen. Je kunt met
de opdrachten naar buiten gaan. We hebben techniek torens voor de onderbouw, middenbouw en de
bovenbouw. Iedereen vindt het leuk en het is ook leerzaam. Sommige kinderen werken met de Pittige
Plus Torens. Ze werken volgens een stappenplan en maken dan hele leuke dingen, zoals kristalen
kweken. Ook is er nog het KunstKabinet. Dat is een toren rondom het thema kunst. Daarmee hebben
wij nog niet gewerkt.
Elisa en Dieke
Beroepenpolonaise
Woensdag 6 oktober heeft groep 7/8 een mini musical gedaan. Het ging over beroepen. Want dat was
het thema van de Kinderboekenweek. De musical ging over online juffen die geen online juf meer
wouden zijn. Dus gingen ze op zoek naar een ander beroep bij het uitzendbureau. Op het laatste gingen
we met de hele school in de {beroepen}polonaise. Dit was als afsluiting van de kinderboekenweek. Deze
dag was dus super gezellig.
Tess en Hyke
Nederlands Kampioenschap
Ik heb twee wedstrijden gefietst met trialfietsen. Er was een gewone wedstrijd en een Nederlands
kampioenschap. Bij de gewone wedstrijd ben ik derde geworden en met het Nederlands kampioenschap
ben ik eerste geworden. Daar ben ik heel erg blij mee omdat ik een goede tegenstander had en toch heb
gewonnen. Sommige dingen waren nog wel lastig. Er was bijvoorbeeld een heuvel, waar je heel
makkelijk vanaf kon vallen. Gelukkig is dat niet gebeurd.
Huub

