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Agenda
20 + 21 april
Eindtoets groep 8
22 april
Koningsspelen – Peutergym gaat niet door
25 april
weekopening groep 5/6
27 april
Koningsdag – vrij
28 april
Monumentadoptie groep 7/8
29 april
Fontein Got Talent – geen maandsluiting
2 t/m 6 mei
Meivakantie
8 mei
Moederdag
14 mei
Klusochtend ouders groep 1/2 gaat niet door
* 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.
De verhalen staan deze en volgende week in het teken van het thema Weet je het zeker? Over twijfel
en zekerheid; over de ruimte om vragen te stellen en de bereidheid te zoeken.

Vakanties en vrije dagen / uren 2022-2023
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u het overzicht van de vakanties en vrije dagen / uren voor
het schooljaar 2022-2023. Om alvast te noteren.

Oud papier
Op zaterdag 21 mei a.s. wordt weer oud papier opgehaald. Een ouder / verzorger van de volgende
kinderen zijn dan aan de beurt: Jenna (gr. 5), Rosan en Dieke (gr. 4 en 7) en Thomas en Louise (gr. 4 en
gr. 5). Alvast veel succes gewenst!
We zijn nog altijd op zoek naar een nieuwe coördinator voor de inzameling van het oud papier. Wie
neemt deze taak op zich?

Onze jarigen
21 april
22 april
23 april
24 april
5 mei

Floor (groep 5)
Eline (Peuterspetters – start in groep 1!)
Milou (start in groep 1!)
Dieke (groep 7)
Sander (groep 2)

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!

En voor Eline en Milou: Van harte welkom in groep 1/2! Gezellig dat jullie vanaf
je verjaardag alle dagen mee komen spelen en werken!

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 niet fit is, zeker als uw kind thuis al gespuugd heeft.

Bericht van de ouders van de MR / Schoolkring
€2.000 per jaar voor 1 zaterdagochtend in het (school)jaar!
Eén keer per jaar wordt van alle leerlingen de ouders/verzorgers gevraagd of ze willen helpen om oud
papier op te halen.
Van oudsher waren dat altijd de vaders, maar ook moeders kunnen gewoon meehelpen! Met dit geld
kan de activiteitencommissie extra leuke dingen organiseren voor onze kinderen.
Er zijn vaders die er met hun werk/hobby tijd voor vrij maken om zo de school te helpen.
Wij vinden het dan ook bijzonder jammer dat elk jaar weer blijkt dat ouders niet 1 zaterdagochtend in
het jaar vrij kunnen maken. En als het dan echt niet lukt om die tijd vrij te maken, vraag dan je
buurvrouw, vriend, neef, nicht of desnoods je schoonmoeder om gezellig een ochtendje oud papier op
te komen halen.
Zeker nu blijkt dat ook de vrouwen goed hun mannetje staan achter of voor in de vrachtwagen.
En gezellig is het zeker. Achter op de vrachtwagen kun je lekker bijkletsen met de andere ouder en
voorin is het naast het kaartlezen goed vertoeven naast een gezellige chauffeur.
Dus ouders, ontzeg jezelf niet dat mooie ritje door Sleen achter of voorin een oud-papier wagen. Heb
eens wat voor elkaar over, daar wordt de wereld een stuk mooier van.
Ouders van de MR en Schoolkring

Fontein Got Talent – bericht van de AC
(eerder al via Parro ontvangen)
Op vrijdagmiddag 29 april is het weer tijd voor; ‘Fontein Got Talent’. De optredens beginnen om 12.30
en duren tot ongeveer 14.30. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. Nadien staat er koffie,
thee, limonade en wat lekkers klaar.
Kinderen uit de onderbouw, groep 1 t/m 4, zijn ook van harte welkom bij deze middag. Zij krijgen de
mogelijkheid aangeboden om tussen 12.00 en 12.30 op school te lunchen, voor eten en drinken wordt
gezorgd. We willen graag weten welke kinderen gezellig komen mee-eten. Aan de klasdeuren hangen
opgavelijsten. Opgeven kan tot 22 april.
Kinderen uit de bovenbouw, groep 5 t/m 8, krijgen ook een broodje en drinken van school.
We hopen op een gezellig middag met elkaar!

Koningsspelen op 22 april 2022
Komende vrijdag vinden de Koningsspelen plaats. Hierover bent u geïnformeerd via een aparte
nieuwsbrief (vandaag, via Parro). We wensen iedereen veel plezier!
Hierbij (nogmaals) de link naar een leuk filmpje van Koningsspelen met actief in Coevorden:
https://www.youtube.com/watch?v=Hy6gIkoXrIg

Wijziging samenwerking met Crescendo
Wij staan voor een uitdaging, doordat ons leerlingenaantal in de loop der jaren langzaam teruggelopen
is. Dat betekent dat we ons onderwijs anders moeten inrichten en creatief moeten kijken naar
groepsindelingen. Hierover zijn we in deze periode druk aan het nadenken en overleggen. Zodra hier
meer over bekend is, laten wij u dit weten.
Het betekent ook dat we keuzes moeten maken in wat we onder schooltijd wel en niet kunnen bieden.
De Blazersklas (wekelijks voor leerlingen van groep 6, bijna het gehele schooljaar) past niet meer binnen
het lesrooster vanaf komend schooljaar. We willen wel heel graag de samenwerking met
muziekvereniging Crescendo behouden, maar dan in een andere vorm (kortdurend aanbod, voor een
volledige combinatiegroep). Samen met de muziekvereniging zullen we voor komend schooljaar
bekijken wat op dit gebied mogelijk is.

Fiersdag goed besteed
Terwijl de leerlingen dinsdag 19 april nog genoten van het prachtige weer
op hun extra vrije dag, werd er op school hard gewerkt: nieuwe
touchscreens werden geplaatst in de lokalen van groep 5/6 en groep 7/8 en
bij Peuterspetters werd een verrijdbaar en in hoogte verstelbaar
touchscreen geïnstalleerd. Deze laatste kunnen we ook in de hal gebruiken
bij weekopeningen en andere vieringen. De oudste laptops mogen nu echt
met pensioen, want ze zijn vervangen door moderne, veel snellere
exemplaren. Hiermee is de school op het gebied van ICT weer helemaal bij
de tijd!
In de deuren van de kantoren zijn raampjes geplaatst, zodat nu vanuit de hal ook te zien
is of er iemand aanwezig is in het kantoor (en of diegene in gesprek is). ’s Ochtends werd
er door alle juffen hard gewerkt aan bijv. het ontwerpen van motiverende leeslessen en
na een heerlijke lunch was het tijd voor online escape rooms in de sfeer van ‘Wie is de
mol?!’ Kortom: we kijken terug op een goed bestede studiedag!

Pobzhannya myru dityam
Vredeswensen voor kindermensen.
Afgelopen weken maakten 250 kinderen
van C.B.S de Fontein, O.B.S. de Akker en O.B.S de Vlinderhof
in Sleen en Noord Sleen vredeswensen voor kindermensen in Oekraïne.
Ze zijn opgehangen in de Dorpskerk.
Vredeswensen in de vorm van harten,
vlinders - opdat nieuw leven kan uitbuiten
en kinderen als vlinders kunnen spelen en buitelen in de zon
en duiven - vredesduiven.
Kids, wat fantastisch wat jullie hebben gemaakt.
Ik hoop dat iedereen komt kijken hoe mooi de kerk eruit ziet!
De kerk wil jullie graag bedanken met een klein cadeautje / aandenken.
Heel, heel veel dank!
- ds. Jitse
Scheffer-

Nieuws van derden
•

Van Gymvereniging Sleen ontvingen wij bericht over de Wandel4Daagse. Zie de bijlage bij deze
nieuwsbrief voor meer informatie en het inschrijfformulier.
• Gelezen op Sleenweb en van harte aanbevolen: 25% korting op zaterdag 23 april!
https://www.sleen.nu/nieuws/2022/bericht/13203/blue-saturday-bij-bosbad-noord-sleen
Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief voor de flyer.

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 (i.v.m.
meivakantie over 3 weken) op woensdag 11 mei.

Nieuws vanuit groep 7/8
Voor groep 7/8 is het een drukke periode. Vandaag is groep 8 begonnen met het maken van de
eindtoets. Vanmiddag zal een deel van de groep hun sportieve kant laten zien op het
schoolvoetbaltoernooi in Dalen. Die sportiviteit zetten we vrijdag nog even door tijdens de
Koningsspelen.
Volgende week donderdag staat de monumentenadoptie op de agenda en vrijdag natuurlijk Fontein got
talent(georganiseerd door groep 8). We zijn op dit moment dus druk met veel activiteiten die de
komende weken plaats zullen vinden en tussendoor krijgen de kinderen ook nog gewoon les.
Hieronder kijken de kinderen even terug op de afgelopen periode:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~̃

Ontdekpad

Wij deden een ontdekpad met de school. Een ontdekpad is op het schoolplein met allemaal opdrachten die je moet
uitvoeren. Het zijn een soort van proefjes die je uit moet voeren. Een van die proefjes was dat je met klei een dam
moest bouwen, dan moest je een bakje water erin gieten en kijken of Nederland niet overstroomde. Je kreeg ook een
boekje waar je kon kijken welk getal en welke opdracht je moest doen. Later moest groep 7/8 met groep 3 /4 het
ontdekpad doen. We moesten in een tweetal werken met een paar kinderen van 3/ 4. Het was heel gezellig, want we
leerde ook met elkaar samenwerken.
Geschreven door: Hyke en Floor

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lapbook
Wij maken voor het vak meander, dat vak gaat over landen en natuur, een lapbook.
Een lapbookis een soort van schoot boek die je open kan vouwen wat vol met vouwels zit met informatie.
Wij moesten een land of gebied kiezen en daar het lapbook over maken, de landen van de klas zijn: Hawaii, Japan, Florida,
Noordpool, Rocky Mountains en Canada.
Ze worden tot nu toe heel mooi en ze zijn bijna af. Je zoekt op youtube filmpjes op voor het vouwen, en we zoeken op
google plaatjes en informatie op en dat schrijven we in de vouwels en dan plakken we die in het lapbook.

Elena en Elisa

Paasviering
Groep 7/8 heeft voor de Pasen een placemat gemaakt voor tijdens eten Nellie en Isabel doen een gebed voor de
paasviering. Elisa, Famke, Floor en Hyke hangen een bloem in de boom. Na de paasviering hebben we een
paaslunch. We gaan in twee groepen zitten. Groep 8 gaat in een grote groep zitten en groep 7 gaat in een grote
groep zitten.
Gemaakt door: Famke, Dieke en Nellie

Crea
We begonnen met een plaatje op
zoeken van een geometrisch dier. We
moesten eerst een a3 papier met ons
plaatje erop lamineren. Daarna moesten
we stokjes op maat knippen en
opplakken met een lijmpistool of
constructielijm. Alle stokjes vlogen door
de klas. Toen we klaar waren maakten
we een foto.
Thijs, Jarno en Huub
Striptekenaar
In groep 7/8 kwam een striptekenaar. Je moest
een klein poppetje maken en die beetje op
hout laten lijken door streepjes. Er moest ook
nog een gedicht bij van 8 lettergrepen. We
mochten niet mooi inkleuren. Dus we moesten
een apart vakje maken en daar de kleuren in
doen. Als die meneer thuis was ging hij onze
werkstukken in een plakken. Als die klaar was
ging hij weer naar onze school en liet hij zien
hoe het eruit ziet. Hij heeft ons heel veel
dingen geleerd. Het was super leuk en
gezellig.
Door Tess & Isabel.

Strip tekenaar
Twee weken geleden was er een striptekenaar
Hij leerde ons om centsprentjes te maken dat was zo leuk
We moeste lelijk inkleuren en was zo makkelijk
We hadden een blad met een vak om te schetsen en een om
tekenen. En toen moesten we gedichten maken en tekeningen
er bij maken. Volgende week krijgen we de centsprentjes mee
naar huis.
Geschreven Thijmen Kasper en Daan Boode
14 april 2022

