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Agenda
14 mei
Klusochtend ouders groep 1/2 gaat niet door
16 mei
Weekopening groep 7/8
16 mei
Gym in het water groep 7/8
17 mei
Gym in het water groep 5/6
18 mei
Crea-ochtend groep 5 t/m 8
18 mei
Ouderavond Taal voor Taal (peuterspeelzalen Fiers)
19 mei
vergadering AC
21 mei
Oud papier inzameling
23 mei
Weekopening groep ½
23 mei
Gym in het water groep 7/8
23 mei
Draaidag nieuw te maken schoolfilm
24 mei
Gym in het water groep 5/6
25 mei
Crea-ochtend groep 5 t/m 8
26 en 27 mei
Hemelvaartsdag + vrijdag erna: vrije dagen!
4 t/m 8 juni
2e Pinksterdag + dinsdag en woensdag erna: vrije dagen!
* 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 Geen zin
Inhoud: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over het zoeken naar wat zinvol is en
betekenis heeft.
Bijbel: Het verhaal van Jona (Jona).

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? Dit is een activiteit van en door ouders. Wanneer zich geen nieuwe
coördinator meldt, kan de inzameling van oud papier vanuit De Fontein na de zomervakantie niet
langer plaatsvinden!

Onze jarigen
12 mei
13 mei
21 mei
24 mei

Bram (groep 6)
Nellie (groep 8)
Rosan (groep 4)
Bertus (groep 5)

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!

Oproep lid GMR
Zoals u weet, heeft onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR worden zaken
besproken die de school aangaan. Fiers heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
GMR). De GMR is het beleidsorgaan dat zich bezighoudt met zaken die bovenschools geregeld zijn of die
van belang zijn voor alle scholen van onze vereniging, zoals vastgelegd in het GMR reglement. De GMR
is samengesteld uit ouders en leerkrachten. De GMR vergadert vijf à zes keer per jaar. De vergaderingen
worden voor een belangrijk deel bepaald door het bestuderen en beoordelen van de stukken,
aangedragen door het bestuur. Deze stukken worden per vergadering toegelicht door de algemeen
directeur.
Op dit moment is Rudolf Mud de afgevaardigde van CBS De Fontein in de GMR. Hij gaat hier echter mee
stoppen, aangezien zijn dochter in groep 8 zit en de school gaat verlaten. We zijn dan ook op zoek naar
een ouder die het stokje van Rudolf over wil nemen. Mocht u hier belangstelling voor hebben (of meer
willen weten), dan kunt u contact opnemen met juf Wilma.

Peiling coronamaatregelen onderwijs: doet u mee?
De afgelopen twee jaar heeft veel van de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op alles
gezet om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Een enorme prestatie die veel waardering
verdient, want de omstandigheden waren, met vrijwel continu op- en afschalen van beperkende
maatregelen, onzeker en zwaar.
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat we nogmaals in deze situatie belanden, wordt er gewerkt aan
plannen rondom preventie en scenario’s. Zo kunnen we zorgen voor meer voorspelbaarheid wanneer
het virus onverhoopt weer oploopt. Het ministerie van OCW wil via een peiling onderwijspersoneel,
bestuurders, leerlingen en ouders vragen om ervaringen te delen over de coronamaatregelen in de
afgelopen twee jaar. Met uw antwoorden krijgen we meer zicht om deze plannen goed vorm te krijgen.
U vindt de peiling hier.

Gescheiden inzamelen afval met ingang van 1-1-2023
Vanaf 1 januari 2023 wordt PMD (plastic & metalen verpakkingen en drankkartons) en glas kosteloos
opgehaald bij scholen en bedrijven! Stichting Afvalfonds Verpakkingen financiert de inzameling en
recycling. Scholen en bedrijven die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen zich tot 18 mei 2022 opgeven via
het loket op www.afvalgoedgeregeld.nl. Ook CBS De Fontein is hiervoor inmiddels aangemeld. Hiermee
gaat een wens die we al lange tijd hebben in vervulling. Zo dragen we ook vanuit school straks nog meer
bij aan bewustwording en duurzaamheid.

Terugblik Fontein Got Talent
De vrijdag voor de meivakantie organiseerde groep 8
Fontein Got Talent. We hebben genoten van diverse
optredens! Moppen werden getapt, dansjes werden
uitgevoerd, er werd gejongleerd, geplaybackt en zelfs live
gezongen! Wat een talent!
De wisselbeker voor de onderbouw is met Tess (gr. 2) mee
naar huis gegaan en de wisselbeker voor de bovenbouw
met Luuk en Bram (gr. 6).

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.

Nieuws van derden
•

Van de bibliotheek ontvingen we bericht over de online Boekstartmomenten. Zie 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
5/6.
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt (i.v.m.
meivakantie over 3 weken) op woensdag 25 mei.

Nieuws vanuit groep 5/6
Koningsspelen
Er waren vier onderdelen handbal, tennis, gym en Judo . Bij judo speelden we een spel dat ging zo er was een
iemand de tikker als je werd getikt was je een kreeft en iedereen aan de benen pakken. Bij handbal was in het
zand en je moest in uit in uit in uit enzovoort bij gym deden we een code kraken door codes te bedenken en
opdrachten te doen zodat je de code kon kraken en bij tennis moest je de bal in het midden van jou en je
partner leggen en pak je een racket en moest je pannekoeklopen en aan het einde van alle opdrachten mocht
je een ijsje.
Bram Zomer en Laureen
Je kon uit 4 sporten kiezen. Handbal, tennis, judo en gym je mocht drie sporten uit kiezen. Handbal was
superleuk we gingen overgooien en tikkertje toen gingen ze partijtje. En tennis was ook super leuk. we gingen
een warming up doen en toen deden we een partijtje en dat was super leuk.we gingen ook gymen dat was ook
super leuk we speelde het spelletje master mind het is een spelletje dat je een code moet kraken en ook nog
een eind spel.het was super leuk we gingen als warming up tikkertje spelen en dat was super leuk en we gingen
judo doen en nog een heel erg leuk eindspel. De blazersklas ging een liedje doen en dat liedje heed avrade af
de dark. we gingen ook met ze alle het volkslied zingen. en we gingen met zen alle een dansje doen in de
ochtend.
Keet en Phileine
Fontein Got Talent
De Fontein heeft dit jaar weer de fontein got talent gehouden. de laatste keer dat het werd gehouden was 2
tot 3 jaar geleden. De fontein got talent is een wedstrijd waaraan iedereen mee kan doen. Je kan je opgeven
en iets kiezen wat je wilt doen, bijvoorbeeld playbacken, zingen, dansen, moppen tappen en nog veel meer. Het
was een leuke wedstrijd want iedereen deed het heel erg goed en voor de lol. En de juryleden waren, juf
Marieke van 5/6, juf Jennie van 3/4 en juf Sanne als hulpjuf. Er deden een stuk of 10 teams mee en dit zijn
er een paar, Thijs Reurink, Hugo, Bram Zomer en Sokratis gingen moppen tappen, Django uit groep 5/6 ging
zingen net zoals Isabel Snippe. En de juffen gingen ook een act doen. met het liedje, ik wil met jou jou jou aan
de barbecue en ze zongen het (beetje playbacken) met een engels accent. En groep 7/8 die de Fontein got
talent had voorbereid hadden een verassing. Zij gingen namelijk dansen op de pinguindans! (meer willen weten
van de pinguindans, zoek op op youtube). Het was heel spannend maar de winnaars waren uiteindelijk bekend,
van de onderbouw had Tess uit groep 2 gewonnen!! en bij de bovenbouw stond Isabel uit 7/8 op de derde Plaats!!
Ze ging zingen en deed het geweldig! En op de tweede plaats stond, Django uit 5/6!! En op de eerste plaats
stonden (het waren twee personen want ze deden samen een act), tromgeroffel, Bram Wiering en Luuk uit
5/6!!! Ze gingen het liedje Love my do playbacken en het grappige is, Luuk en bram zijn de typers van deze
nieuwsbrief. Nu gaan we verder, er was veel publiek en het was heel gezellig. Er kwamen soms ook borden waar
opstond, klappen, sssst en juichen. iedereen mocht aan het einde een pakje drinken en chips en als je wou ook
nog een appel. En de ouders (en opa's en oma's) kregen koffie/thee en cake en alle kinderen mochten nog even
buiten spelen.
Bram Wiering en Luuk
Fontein got talend is een soort talenten jacht door de heele school groep 1 tot en met groep 8 mag mee doen
aan de talentenjacht en het is de eerste keer in 2 of 3 jaar dat het niet door kon om dat er cerona was
en nu kan het weer iedereen kan mee doen degene die dit jaar mee hebben gedaan zijn Luuk Bram w. Louise,
Sofia Ysabel, verassing, Django, Isabel, Tess, verassing dat was de lijst. ik heb ook meegedaan aan de talenten
jacht samen met sofia louise ( floor ) en we deeden haai alarm en we hebben zelf de pasjes bedacht en we zein
niet eerste geworden en ook niet 2de en ook niet 3de EINDE !
Ysabel

Taalopdracht
Groep 5 kreeg de taalopdracht: Schrijf een fantasieverhaal.
Alle kinderen hebben een verhaal geschreven en deze hebben we aan elkaar voorgelezen.
Hieronder een paar verhalen van groep 5.
De pratende hamburger – door Nienke
Ik zag een pratende hamburger en toen werden we beste vrienden als je ooit een hamburger eet kijk dan eerst
of hij niet levend is anders mag je hem niet opeten wand dat is niet zo leuk voor hem. en als hij levend is ga dan
naar de chefkok en dan zeg dat hij levend is of je moet er ook vrienden mee worden net als ik. En als je iets
tegen hem wil zegen dan luistert die wel maar soms ook niet. En je moet er ook kleren voor kopen met een
hamburger er op.
Familie Duck – door Hugo
Hugo heeft zelfs meerdere hoofdstukken getypt, hieronder de eerste twee:
Zoë werd wakker. Donald Duck stond voor haar neus op haar bed. Ze, schrok zich een hoedje. Ze was Klaar
Wakker. Ze gilde Mama, maar ze kwam niet. Maar Kwik Kwek en Kwak Duck kwamen wel binnen. En Oma Duck
en Gijs Gans kwamen ook de deur binnen. En de hele familie Duck kwam binnen. Ze tilden Zoë op en namen haar
mee naar Dagoberts geldpakhuis. Ze gooiden haar met
Geld en al in het geldpakhuis. Maar de Zware Jongens wouden net inbreken. Ze Moest iets doen. Maar het
was al te laat De Zware Jongens hadden haar al te pakken. Ze gooiden haar naar buiten en gingen weer veder
inbreken. Ze ging naar haar bed. En ze ging slapen.
De volgende ochtend werd Zoë werd weer wakker. Donald Duck stond weer voor haar neus. En het gebeurde
alweer en nog een keer. En nog een keer steeds maar door. Onderweg Naar het geldpakhuis van Dagobert
Duck. Zag Zoë een elf. Die lachte haar uit. Hij zij denk maar niet dat je Daar Vanaf bent. Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Ha. maar de kerstman stond achter de elf Ahum. De elf stopte met lachen. En Keek achter zich. Hij schrok
zich ook een hoedje. De kerstman zij een toverspreuk Zoë rende naar huis In bed. De volgende dag stond
Donald Duck niet voor haar neus. Ze was heel blij en heel vrolijk . Ze bleef lekker in haar bed.

Wakker worden met vleugels – door Sokratis
Jesse wordt wakker met vleugels. Dat vond hij heel erg raar normaal is dat nooit zo. Hij ging naar beneden daar
stonden zijn ouders niet maar vissen twee hele lange vissen. Een van de vissen begon tegen hem te praten hij
zij goeiemorgen Jesse Jesse gilde hij rende naar boven en rende naar zijn kledingkast hij deed hem open ging
erin zitten en deed de deur dicht. Toen hoorde hij de deurklink hij hield zijn adem in. De vis zij Jesse de
panekkoeken zijn klaar het zijn bannane pannekkoeken je liefelings. Toen deed de vis de deur dicht. Jesse deed
de kastdeur open en ging eruit.
Hij vloog naar buiten en ging naar de MCDONALDS daar ging hij even lekker friet eten en vloog weer weg.
Zonder dat hij betaald had. Maar dat maakte hem niks uit hij vloog weer naar huis toen hij thuis was waren
zijn vleugels weg hij ging naar binnen de vissen waren weg alles was heel normaal.
De volgende dag werd Jesse waker hij hoorde de bel hij ging naar beneden hij deed de voor deur open daar lag
een krant op de stoep hij pakte de krant op toen hoorde hij zijn moeder goeiemorgen Jesse zij ze moeder ze
gingen naar de woonkamer met zijn moeder en ging op de stoel zitten.
De krant lezen op de voorpagina stond met hoofdletters geprint FLIEGENDE JONGEN GESPOT BIJ DE
MCDONALD toen hoorde zijn moeder met een boze stem praten zij zij Jesse ben je naar de MCDONALDS
geweest zonder te betalen.DIT IS HET EINDE VAN HET VERHAAL MAAR DOE DIT NOOIT NA!!!!!!!!!!!!!!!!
Dolfje weerwolfje - Door Bertus
Lina werd wakker en zat in de film dolfje weerwolfje ze zag allemaal nare dingen soals weerwolfen die kunnen
praten en ze werd schokkend wakker. Lina je moet vandaag naar school roept mama. Lina ging naar school ze
dacht nog aan die enge weerwolf die haar wou pakken. een week later het is vakantie. Lina ik moet gaan
werken zegt mama oke zegt Lina. Lina is alleen thuis. Lina hoort in eens grom Lina kijkt naar buiten en het is
een weerwolf de weerwolf probeert binnen te komen maar de deur was op slot. Lina was heel bang maar het
was mama maar in haar weerwolfen pak

