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Agenda
6 april
vergadering SK/MR
11 april
weekopening groep 3/4
11 april
groep 1/2 cultuurmenu: Voorstelling Plons
14 april
Paasviering en Paasmaaltijd
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 – Peutergym gaat niet door
27 april
Koningsdag – vrij
29 april
Fontein Got Talent
* 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.
Tot Pasen staan de verhalen in het teken van het thema Nieuw leven.
Na Pasen stappen we over naar het thema Weet je het zeker? Over twijfel en zekerheid; over de ruimte
om vragen te stellen en de bereidheid te zoeken.

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!

Onze jarigen
14 april

Lucas (groep 2)

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!

Geldende maatregelen i.v.m. covid-19
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.
Uiteraard zijn kinderen soms ook gewoon niet fit, los van corona. We willen u vragen uw kind thuis te
houden als het misselijk is, zeker als het thuis al gespuugd heeft.

Gezocht: coördinator inzameling oud papier! – herhaalde oproep
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.

Ziekteperikelen
Ook op De Fontein / bij Peuterspetters was het opvangen van teamleden de afgelopen weken een
uitdaging, zoals u wellicht gemerkt heeft. Meerdere teamleden zijn ziek geweest en helaas zijn invallers
vaak niet beschikbaar. Dit betekent dat van de teamleden die wel aanwezig waren extra inzet werd
gevraagd. Met z’n allen zetten we de schouders eronder, om lesuitval zo veel als mogelijk te
voorkomen. We zijn er trots op dat het in veel gevallen gelukt is om afwezigheid van één van de
teamleden op te vangen, maar hebben helaas niet kunnen voorkomen dat in incidentele gevallen een
groep een dag thuis moest werken / de peuterspeelzaal helaas gesloten moest blijven. We zijn u
dankbaar voor het getoonde begrip. Hopelijk wordt het wat ziekte betreft rustiger in de komende
weken, voor iedereen.

Peutergym op vrijdag 22 april gaat niet door
Op vrijdag 22 april staat peutergym gepland. Helaas kan dit niet doorgaan, omdat op die dag ook de
Koningsspelen plaatsvinden. We hebben hiervoor o.a. het speellokaal nodig. De peuters van
Peuterspetters doen daarnaast ook mee met het ontbijt en de Koningsspelen. De volgende datum voor
peutergym is op vrijdag 24 juni.

Paasviering en Paasmaaltijd
Op donderdag 14 april is de gezamenlijke paasviering in de hal van de school. Ouders zijn welkom om
hierbij aanwezig te zijn. De paasviering begint om 11.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten. Daarna
gaan de kinderen (zonder ouders) weer naar hun eigen klas en daar verzorgt de activiteitencommissie
de paasmaaltijd. Wilt u uw kind deze dag een beker, bord en vanaf groep 5 ook bestek meegeven?
(Graag voorzien van naam.) Deze dag hoeft uw kind dus geen lunchpakket mee naar school te nemen,
wel graag fruit + drinken voor de eerste pauze meegeven.
Gym gaat deze dag gewoon door. De kinderen zijn, zoals gewoonlijk, om 14.30 uur vrij. Na deze dag zijn
de kinderen een paar dagen vrij en zien we elkaar weer op woensdag 20 april.

Van harte welkom in de school!
Wij merken dat veel ouders / verzorgers nog op het schoolplein blijven, zoals waar we met z’n allen aan
gewend geraakt zijn tijdens de corona pandemie. Uiteraard staat het u vrij om op het plein afscheid te
nemen van uw kind. Maar we vinden het ook belangrijk te benadrukken dat ouders / verzorgers van
harte welkom zijn in de school! Als u / uw kind het leuk vindt, loopt u dan tussen kwart over 8 en half 9
gerust mee met uw kind naar het klaslokaal. Vanaf donderdag 7 april zullen we de schooldeuren om
kwart over 8 open doen. Om half 9 willen we graag beginnen met de lessen.

Schoolreis
Dinsdag 14 juni is het zover! We gaan dit jaar met alle kinderen van
groep 1 t/m 6 op schoolreis. Onze bestemming is verkeers- en
attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. Verdere informatie over het
schoolreisje volgt later.

Meeleven met de vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne
De 3 basisscholen in Noord-Sleen en Sleen hebben, op initiatief van dominee Jitse Scheffer, afspraken
gemaakt om 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. In de meeste
groepen zijn de kinderen hier al druk mee bezig geweest. Deze week ronden we dit in alle groepen af.
Vervolgens zal voor het paasweekend alles in de Dorpskerk geplaatst worden. Het is de bedoeling dat
we ergens na Pasen in overleg met ds Scheffer gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn om evt. in de
Dorpskerk het eindresultaat te gaan bekijken met de leerlingen.

Fontein Got Talent – bericht van groep 8
Vrijdag 29 April van 12:30 tot 14:30 uur wordt Fontein Got Talent georganiseerd door groep 8.
Wat is Fontein Got Talent?
Bij Fontein Got Talent kun je je talenten laten zien. Je mag meedoen maar dat hoeft niet. Ook groep 1/2
en groep 3/4 die vrijdagmiddag vrij zijn mogen ook meedoen het mag van alles zijn wat je maar wil. Bij
elke klas hangt een aanmeldformulier waar je je kunt inschrijven. Als je act muziek nodig heeft geef
Huub of Thijs usb, cd's. En als je materialen nodig hebt kun je dat melden bij groep 8. Inschrijven kan tot
vrijdag 22 april. Veel plezier.

IEP eindtoets
De kinderen van groep 8 maken woensdag 20 en donderdag 21 april 2022 de IEP Eindtoets. Op
beide ochtenden werken de kinderen in ongeveer 2 uur aan taal- en rekenopgaven. Groep 8 zit
deze dagdelen in het eigen klaslokaal met de eigen leerkracht. Groep 7 werkt deze dagdelen op
het Talentplein met juf Sanne. Op deze manier bieden we groep 8 een rustige en vertrouwde
werkomgeving, waarin zij geconcentreerd en taakgericht kunnen werken en kan ook groep 7 het eigen
lesprogramma volgen. De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en
rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het
referentieniveau dat het kind beheerst en geeft een advies voor het Voortgezet Onderwijs. Dit is een
second opinion naast het leerkrachtadvies dat ieder kind al van de leerkracht gekregen heeft.

Oudertevredenheidspeiling
Van 14 t/m 31 maart hebben alle ouders / verzorgers de oudertevredenheidspeiling kunnen invullen. De
vragenlijst is verstuurd aan 88 personen. 24 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Gemiddeld
geven zij de school het cijfer 8.0.

Opbrengst Bag2School
De actie Bag2School was wederom een groot succes. Er
werd maar liefst 445 kg ingezameld! Dit is goed voor een
bedrag van € 133,50. Zoals van tevoren aangekondigd,
komt dit bedrag ten goede aan de vluchtelingen van de
oorlog in Oekraïne. Iedereen die textiel heeft
aangeleverd: hartelijk bedankt!

Met hulp van de leerlingen van groep 7/8 werden de
verzamelde zakken snel en efficiënt ingeladen!

Koningsspelen op 22 april 2022
Na de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben voldoende vrijwilligers zich gemeld. Fijn! Binnenkort
ontvangt u een aparte nieuwsbrief over de organisatie van de Koningsspelen.

Nieuws van derden
Vanuit Bosbad Noord-Sleen ontvingen wij een informatiebrief voor ouders over lessen en activiteiten.
Deze brief vindt u als bijlage bij de nieuwsbrief.

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 20 april.

Nieuws vanuit Peuterspetters
De afgelopen weken hebben we aan verschillende thema’s
gewerkt:

We lazen tijdens de Nationale Voorleesdagen het boek: ‘Vos gaat een stukje rijden’ en bouwden
de route van Vos en zijn vriendjes van karton, zodat we het boek na konden spelen. Ook hadden
we een mooie voorstelling van poppentheater Jinky’s Mikmak in het speellokaal.
Daarna hadden we het thema ‘Kleding & Winter’,
Als het koud is en er ligt sneeuw buiten, trek je natuurlijk warme kleding
aan zoals een muts, een sjaal en een warme jas. Helaas viel er dit jaar
niet genoeg sneeuw om een sneeuwpop te kunnen maken, maar van dozen
en karton maakten we binnen mooie
sneeuwpoppen om mee te spelen.

Ook moet je kleren zo nu en dan wassen, daarna ophangen met
wasknijpers aan het wasrek en
strijken op de strijkplank. Ze
waren er maar druk mee.
Zelfs de pop ging in bad,
lekker wassen met zeep,
afdrogen en schone kleren
aantrekken.

Op 18 maart was het Nationale Pannenkoeken dag. Juf Marion had heerlijke pannenkoeken voor
de peuters en groep 1 & 2 gebakken, dat was lekker smullen!
Vorige week zijn we gestart met het thema ‘Lente’.
Er groeien weer nieuwe blaadjes aan de bomen en uit bolletjes groeien mooie voorjaarsbloemen
en sommige bloemen ruiken ook erg lekker,
Deze week gaan we ook zaadjes in de grond stoppen…….. en wachten we af wat voor plantjes daar
uit gaan groeien !

