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Agenda
26 op 27 maart
start zomertijd
30 maart
crea-ochtend groep 5 t/m 8
30 maart
vergadering AC
30 maart
uiterste datum inleveren Bag2School
31 maart
groep 7/8 Erfgoedworkshop Centsprent maken
1 april
maandsluiting groep 3/4 (Let op: is anders dan op de kalender staat!)
4 april
weekopening groep 1/2
6 april
Schoolfotograaf (NIEUWE DATUM!)
6 april
vergadering SK/MR
14 april
Paasviering op school
15 april
Goede Vrijdag – vrij
16 april
inzameling Oud Papier
18 april
Tweede Paasdag – vrij
19 april
Fiersdag (studiedag team) – leerlingen vrij
22 april
Koningsspelen
* 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 Bijzondere ontmoetingen af. De komende twee weken staan in het
teken van het thema Nieuw leven. Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven
zelf vernieuwd kan worden.

Oud papier
Op zaterdag 16 april a.s. wordt weer oud papier opgehaald. Een ouder / verzorger van de volgende
kinderen zijn dan aan de beurt: Roan (gr. 1), Tijmen en Lieke (gr. 3 en 6) en Eline en Nathan (PS en gr.
2). Alvast veel succes gewenst!

Wijzigingen kalender
In de kalender staat op vrijdag 1 april een maandsluiting door groep 1/2. Dit wordt een maandsluiting
verzorgd door groep 3/4. De maandsluiting die op de kalender vermeld staat op vrijdag 29 april komt te
vervallen. Daarvoor in de plaats vindt Fontein got Talent plaats. Hierover hoort u binnenkort meer.

Onze jarigen
24 maart
26 maart

Elena (groep 8)
Roan (groep 1)

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!

Geldende maatregelen i.v.m. covid-19
•

Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6 t/m 8 om twee keer per week preventief
een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. De leerlingen
uit de groepen 6 t/m 8 hebben vorige week nog zelftesten mee naar huis gekregen. Deze mogen
naar eigen inzicht gebruikt worden (evt. ook voor overige gezinsleden).

Voor alle groepen geldt:
• 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.
Heeft u zelftesten nodig? Geeft u dit dan a.u.b. even aan. Uw kind krijgt dan testen mee naar huis.

Actie Bag2School – opbrengst voor Oekraïne
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 30 maart op school
inleveren. 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
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, is het plan om met alle kinderen van de 3 basisscholen in
Noord-Sleen en Sleen samen, op initiatief van dominee Jitse Scheffer, iets te maken wat vervolgens in
de oude Dorpskerk komt te hangen. Dit om stil te staan bij de vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne
en hen een hart onder de riem te steken. Door ziekte heeft het gezamenlijk overleg hierover even op
zich laten wachten. Het overleg staat nu gepland op donderdag 24 maart. U hoort binnenkort meer.

Gezocht: coördinator inzameling oud papier!
Voor volgend schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuwe coördinator voor de inzameling van het oud
papier. De huidige coördinator, Harmen Weuring heeft aangegeven het stokje graag over te willen
dragen. Wilt u het stokje van hem overnemen? Dan mag u contact opnemen met Harmen of met juf
Wilma.

Oudertevredenheidspeiling
Vorige week hebben alle ouders / verzorgers waarvan het mailadres bekend is bij school een digitale
uitnodiging gehad (van WMKPO) voor de oudertevredenheidspeiling. Van de 88 personen die
uitgenodigd zijn om de vragenlijst in te vullen, hebben tot vanochtend al 22 personen de vragenlijst
ingevuld. Mocht u hier nog niet aan toegekomen zijn, wilt u de vragenlijst dan alsnog invullen? Wij
vinden het namelijk erg belangrijk om te weten in hoeverre u tevreden bent over de school. Dit geeft
ons inzicht in wat al goed gaat (en we dus willen behouden), maar ook in verbeterpunten. Het invullen
van de vragenlijst kan nog t/m 31 maart.

Schoolfotograaf – nieuwe datum!
Gisteren ontving u bericht dat de schoolfotograaf komende vrijdag niet door kan gaan i.v.m. corona. Wij
zijn blij dat we een nieuwe datum hebben kunnen afspreken, namelijk woensdag 6 april. De ouders die
al hebben aangegeven graag een foto te willen laten maken met een broertje / zusje die (nog) niet op
Peuterspetters / school zit, hoeven dit niet opnieuw te doen. Zonder tegenbericht gaan wij er van uit
dat u op woensdag 6 april tegen half 9 langskomt voor het maken van de gewenste foto. Bent u
verhinderd op woensdag 6 april, of wilt u alsnog een broertjes-/zusjesfoto laten maken, geeft u dit dan
even door aan juf Wilma?

Koningsspelen op 22 april 2022 – hulp gevraagd!
Hoera! Op 22 april 2022 gaan we weer samen met De Akker, De Vlinderhof en De Fontein de
koningsspelen doen.
Binnenkort volgt de informatie en het programma. Het thema is dit jaar:

De groepen 1 t/m 4 gaan spelletjes doen op het plein en de groepen 5 t/m 8 krijgen sportworkshops van
verschillende sportverenigingen.
Voor de begeleiding van de groepen leerlingen hebben we begeleiders nodig. Voor groep 1 t/m 4 alleen
's ochtends en voor de groepen 5 t/m 8 de hele dag.
Wie wil ons helpen op vrijdag 22 april?
Het wordt een hele gezellige, sportieve ochtend, die alleen door kan gaan met hulp van ouders.
Graag aanmelden bij de groepsleerkrachten via de mail of een bericht in Parro.
Alvast bedankt!

Magazine Thuis&School
CBS De Fontein is aangesloten bij Ouders van Waarde. Om deze reden ontvangen wij het magazine
Thuis&School. Dit is een magazine voor ouders met schoolgaande kinderen. Nummer 1 van 2022 vindt u
als bijlage bij deze nieuwsbrief. Dit magazine kunt u ook lezen via de website.

Nieuws van derden
Vanuit de Kindercarrousel ontvingen we het volgende bericht:
Hoi allemaal,
Zondag 10 april a.s. is het Palmpasen en dan gaan we tijdens de kindercarrousel een palmpaasstok
versieren.
We gaan het kruis versieren met crêpepapier, bloemen en natuurlijk allerlei lekkers. Als laatste doen
we er een haantje van brood op. Aan het eind van de kerkdienst gaan wij lopend naar de
Ontmoetingskerk om onze mooie Palmpasenstokken te laten zien.
Als het jou leuk lijkt om ook een Palmpaasstok te versieren, wil je dan even aan ons door geven dat je
komt, dan weten wij hoeveel brood haantjes en andere lekkernijen wij moeten aanschaffen. Geef ook
even aan of je eventueel het houten kruis nog hebt van vorig jaar.
Geef je snel op voor woensdag 6 april en dan zien we jou op zondag 10 april. Je wordt die zondag om
9:30 uur verwacht in Ons Centrum bij de Dorpskerk. Tot dan!!
Groetjes leiding kindercarrousel.
Annette Hunse bel/WhatsApp: 06-40179771 / annettehunse@hotmail.nl
Hanneke ter Veld: hjterveld@hotmail.com
Van de buurtsportcoach ontvingen we het volgende bericht:
Op 30 maart ben ik weer aanwezig van 15:30 - 16:30 uur voor sport & spel in Sleen. De locatie is naast
de kantine van v.v. Sleen. Welke materialen ik meeneem is nog niet bekend. De informatie van de
activiteit is te vinden op https://www.actiefincoevorden.nl/activiteit/sportspel-sleen-2/ . Op deze
website zijn ook veel andere leuke activiteiten te vinden.
Van Gymvereniging Sleen ontvingen we het volgende bericht:
Gymvereniging Sleen organiseert voor kinderen vanaf 2.5 jaar tot en met 6 jaar een speurtocht. Zie voor
meer informatie de 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
1/2.
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op
woensdag 6 april.

Nieuws vanuit groep 1/2
Vanaf februari werken we aan het thema ‘ik zorg voor dieren’. De
kinderen hebben dit thema zelf gekozen door te stemmen met
blokjes. We werken vanuit het boek ‘De dierenarts.’ Samen hebben
we een dierenartskliniek gemaakt. Hokken verven, naambordjes
maken, pilletjes kleien. Met onze knuffeldieren kunnen we nu in de
klas naar de dierenarts. Dierenartsassistente Thamara heeft ons
geleerd dat gezonde dieren ook jaarlijks naar de dierenarts gaan,
hoe we verband moeten aanleggen en wat röntgenfoto’s zijn en
wat je erop kunt zien.

Spelen als dierenarts en dierenartsassistent(e) en knutselen over de dierenarts:

Groep 2 doet op maandag de schrijfdans met juf
Dian. Groep 1 doet dan samen met onze stagejuf
Zoë motoriek spelletjes zoals de kralenplank, kralen
rijgen, scheuren van papier etc. De schrijfdans van
groep 2 ging over het maken van de ogen, de
kinderen mochten er daarna zelf een dier van
maken.
Afgelopen vrijdag hadden wij een feestdag:
Pannenkoekdag! De dagen daarvoor hebben we
samen met de Peuters mooie, kleurrijke placemats
gemaakt voor de ouderen in de Schoel. Door
corona mochten wij niet samen met de ouderen
pannenkoeken eten, hopelijk mag dit volgend jaar
wel weer. Maar in de klas was het ook erg
geslaagd. Samen hebben we het beslag gemaakt,
daarna maakte juf Marion de pannenkoeken en
toen konden we smullen!

Nadat de pannenkoeken op waren zijn we naar de bibliotheek geweest. Gastouder Heidi
Koops heeft bij een wedstrijd van IVN Noord/Jong Leren Eten Drenthe een schrijversbezoek
gewonnen. Wij waren ook uitgenodigd. De schrijvers Erik van Os en Elle van Lieshout van het
prentenboek "De moestuin van heer Hermelijn en kereltje Konijn" waren daar aanwezig. Na
afloop hebben we ook het boek gekregen en moestuinzaadjes. Heel erg leuk!

Dinsdag 22 maart kwam wij de brandweer op bezoek. We hebben een verhaal gehoord
over Smokey, de brandweerhond. Smokey gaat één nachtje logeren bij alle kinderen. Om de
beurt krijgen de kinderen Smokey mee naar huis.

