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Agenda
(8 en) 10 maart
kwartiergesprekken (zie verderop in deze nieuwsbrief)
14 maart
weekopening groep 3/4
14 maart
groep 3/4 voorstelling Meneer B vliegt naar de maan (in Aalden)
14, 21 en 28 maart
groep 3/4 Gildeleren: Muziekles door Betsy Metselaar
9, 16, 23 en 30 maart
crea-ochtend groepen 5 t/m 8 met ondersteuning van ouders
17 maart
judo tijdens de gymlessen van de groepen 3 t/m 8
18 maart
Peuterspetters en groep 1/2 op schrijversbezoek in de bibliotheek
19 maart
ophalen oud papier
21 maart
start actie Bag2School
21 maart
weekopening groep 5/6
22 maart
lessen Brandweer op school (in alle groepen)
25 maart
schoolfotograaf
26 op 27 maart
start zomertijd
* U kunt ook in de agenda op de website van school kijken welke activiteiten en/of vrije dagen er
gepland zijn: www.fonteinsleen.nl

Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we op school de methode
‘Trefwoord’. ‘Trefwoord’ stelt verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving
en de Bijbel aan de orde.
Deze week ronden we het thema Meedoen af. De komende twee weken staan in het teken van het
thema Bijzondere ontmoetingen. Over de waarde van de ontmoeting tussen mensen. En wat een
ontmoeting een bijzondere betekenis kan geven.

Oud papier
Op zaterdag 19 maart a.s. wordt weer oud papier opgehaald. Een ouder / verzorger van de volgende
kinderen zijn dan aan de beurt: Miriam (gr. 6), Elena (gr. 8) en Bauke en Famke (gr. 5 en 8). Alvast veel
succes gewenst!

Onze jarigen
10 maart
11 maart
14 maart

Emma (groep 6)
Floor (groep 8)
Kenna (Peuterspetters -> groep 1)

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!

Van harte welkom!
We mogen deze weken 2 nieuwe kinderen bij ons op school verwelkomen:
Donna is eind februari 4 jaar geworden en woont sinds kort in Sleen. Binnenkort komt zij voor het eerst
meespelen en – werken in groep 1/2.
Kenna is al een aantal dagen in groep 1/2 geweest en kent de school al omdat ze al een tijdje kwam
spelen bij peuterspeelzaal Peuterspetters. Binnenkort wordt Kenna 4 jaar en dan mag ze 5 dagen per
week naar groep 1/2.
Donna en Kenna: we wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school!

Geldende maatregelen i.v.m. covid-19
We zijn blij dat de maatregelen i.v.m. covid-19 vergaand versoepeld zijn. Zo kunnen we weer
gezamenlijk vieren, gezamenlijk spelen en ook ouders / verzorgers zijn weer welkom in de school. Zelfs
de crea-ochtenden met hulp van ouders / verzorgers zijn vanochtend weer gestart!
Wat nog wel blijft is het volgende:
• Bij klachten (ook milde verkoudheidsklachten), blijft uw kind thuis of laat u uw kind testen. Bij een
negatieve (zelf)test mogen kinderen naar school. Geen test? Dan eerst minimaal 24 uur volledig
klachtenvrij voordat uw kind weer naar school mag.
• Verergeren de klachten of krijgt uw kind nieuwe klachten? Opnieuw testen.
• Is uw kind in nauw contact geweest met een besmet persoon, dan mogen kinderen zonder
klachten naar school.
• Zijn er wel klachten, dan blijft uw kind thuis en laat u uw kind testen. Negatieve (zelf)test?
Ook dan mogen de kinderen weer naar school.
Dit advies geldt voor alle kinderen in alle groepen. Heeft u daarom zelftesten nodig? Geeft u dit dan
a.u.b. even aan. Uw kind krijgt dan testen mee naar huis. De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 krijgen
sowieso per schoolweek 2 zelftesten, aangezien voor hen nog altijd het advies geldt om 2x per week
preventief een zelftest te doen. Deze testen worden voor een aantal weken tegelijkertijd meegegeven.
Op dit moment hebben de kinderen van deze groepen nog voor de komende 2 weken testen in huis.
Binnenkort krijgen zij dus weer nieuwe mee.

Schoolzwemmen
De gemeente Coevorden biedt scholen de gelegenheid om op zich op te geven voor schoolzwemmen.
Omdat wij het belangrijk vinden om kinderen zelfredzaamheid in en om water te leren hebben wij ons
daar ook voor opgegeven. Het is een zogenaamde ‘natte’ gymles voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Via
de groepsleerkracht ontvangt u t.z.t. meer informatie.

Informatie over de ‘tussenopbrengsten’ van ons onderwijs
Zoals elk jaar hebben we ook nu weer de cito toetsen afgenomen eind januari, met als doel te kijken waar de
kinderen staan en wat ze allemaal geleerd hebben. Na de toetsen van eind vorig jaar hebben we nieuwe doelen
gesteld voor in januari, om te kijken of elke groep op de vakgebieden de groei laat zien die we van ze verwachten.
Dit noemen we de groepsdoelen. Voor elke groep heeft de school ook al algemene doelen gesteld, dit noemen
we de streef-/schooldoelen. We verwachten dat een groep na 5 maanden onderwijs een dle (didactische leeftijd)
van 5 heeft en na 10 maanden (een schooljaar) een dle van 10. Doortellend betekent dit: M4
(midden/halverwege groep 4) dle 15, M5 dle 25, M6 dle 35, M7 dle 45 en M8 dle 55. Als team hebben we tijdens
de studiedag van 4 februari gekeken of we voor de vakgebieden de schooldoelen en groepsdoelen hebben
behaald. We hebben gesproken over wat al heel goed gaat en waar we nog stappen moeten zetten.
Op het gebied van technisch lezen zien we dat de kinderen op de AVI toetsen (tekst lezen) gemiddeld goed lezen.
Hierin halen de sterke lezers de score wel op. Bijna iedereen is wel een AVI gegroeid. Dit betekent minimaal een
half jaar groei. We zetten op school vooral in op redzaamheidslezen, dus op correct lezen en teksten lezen en niet
op tempo lezen. Mooi om te horen dat kinderen dagelijks ook veel thuis lezen en voorgelezen worden. Het doel is
dat de kinderen eind groep 8 goed verhalen, teksten en boeken kunnen lezen. Voor de kinderen die lezen lastig
vinden, zetten we Ralfi lezen in, dit is drie keer in de week voor-koor-door (zelf) lezen van dezelfde tekst. We zien
in groep 4 en 5 dat dit goed werkt, hier gaan we mee door. Voor de bovenbouw gaan we kijken of we deze extra
leesondersteuning beter kunnen laten aansluiten bij de leesmotivatie van de leerlingen.
Begrijpend lezen is een vak op school waar we al een aantal jaren zien dat de scores achter blijven op de
tussentoetsen. Vanaf eind groep 4 maken de kinderen cito begrijpend lezen. Alle groepen hebben hun eigen
groepsdoel gehaald. Dit betekent dat ze mooi groeien. De achterstand ten opzichte van de schooldoelen hebben
we verkleind. Het team volgt sinds september de scholing Close Reading om nog meer in te kunnen zetten op
taalvaardigheid, leesmotivatie en woordenschat. Het doel is dat we begrijpend lezen zien we als een vaardigheid
die bij alle vakgebieden nodig is en steeds minder als los schoolvak.
Op het gebied van spelling zien we dat de methodetoetsen vaak goed gemaakt worden. Maar op cito worden alle
categorieën door elkaar gevraagd, wat kinderen soms lastig vinden. Groep 7/8 oefent dit vaak `s ochtends met
een dagstarter op het bord. Een dagstarter is een som/opdracht/vraag (of meerdere) die de kinderen bij
binnenkomst moeten beantwoorden en die ook gelijk `s ochtends besproken wordt. Naast spelling, wordt ook
taalverzorging en rekenen op deze manier geoefend. Zij oefenen op deze momenten ook de vraagstelling van IEP,
omdat groep 8 in april de eind-IEP gaat maken. Dan zijn ze daar goed op voorbereid. De andere groepen gaan
kijken of ze dit ook kunnen inzetten aan het begin van de dag.
Net als bij spelling valt het bij rekenen op dat de methodetoetsen goed gemaakt worden, maar dat het maken
van de sommen in een verhaaltje bij cito door de leerlingen veelal moeilijk gevonden wordt. Ook valt het op dat
veel leerlingen in het hoofd willen werken en tussenantwoorden niet opschrijven. Hier gaan we extra op oefenen.
Daarnaast blijven we inzetten op automatiseren van getallen, sommen en tafels.
Volgend schooljaar stappen we met de hele school over van cito op het leerlingvolgsysteem van IEP. We
verwachten dat de vraagstelling van de IEP toetsen beter aansluit bij onze methodes en de leerlingen dus meer
mogelijkheid geeft te laten zien wat ze geleerd hebben.
We hopen dat we u hiermee weer goed op de hoogte hebben gebracht hoe het gaat op school. Mocht u nog
vragen hebben, stelt u deze gerust.

Vooraankondiging actie Bag2School – opbrengst voor Oekraïne
Binnenkort 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 / waar uw kind uitgegroeid is. Wilt u dit dan nog even
bewaren? Vanaf maandag 21 maart kan alle textiel die u overheeft weer ingeleverd worden op school!
Normaal gesproken gaat de opbrengst (een geldbedrag) van de inzamelactie in de kas van de
Activiteitencommissie. Deze keer hebben we besloten dat het geldbedrag wat de school ontvangt
volledig ten goede komt aan de vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne.

Meeleven met de vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne
Op initiatief van dominee Jitse Scheffer, zijn we druk doende een gezamenlijke activiteit voor te
bereiden om vanuit de 3 basisscholen in Noord-Sleen en Sleen (OBS De Vlinderhof, OBS De Akker en CBS
De Fontein) stil te staan bij de vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne en hen een hart onder de riem te
steken. Op dit moment is het plan om met alle kinderen samen iets te maken wat vervolgens in de oude
Dorpskerk komt te hangen. Binnenkort hopen wij hier meer over te kunnen vertellen.

Nieuws van de kindercarrousel
Hallo allemaal,
Zondag 13 maart is er weer een kindercarrousel.
Met deze keer als onderwerp de natuur.
We gaan zelf zaadbommen maken die we buiten in de natuur kunnen neerleggen.
Ook gaan we graspoppetjes maken.
Iedereen is van harte welkom.
Tijd: 9.30 tot 11.30.
Waar: Ons centrum (Brink 7 in Sleen)
Opgeven kan bij:
Heidi Koops
heidikoops@gmail.com
Bertine Eisses
bertine_klaassen@hotmail.com

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 23 maart.

Nieuws vanuit groep 3/4
Groep 3 werkte in thema 7 over zon, maan en sterren:

Groep 4 maakte ook knutsels over de ruimte en
vertelt over de voorjaarsvakantie:

Ik ging naar de dierentuin
met sokratis en ik ging met ->
mika speelen
bryan

<-Ik ben bij zing 2
geweest
Julian

Ik heb een pistool gemaakt met pijltjes
Mika

Ik speelde fortnite Thomas

->

