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Agenda
26 en 27 mei
30 mei
30 mei
31 mei
3 juni
4 t/m 8 juni
10 juni
13 juni
13 juni
14 juni
14 t/m 17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni

Hemelvaartsdag + vrijdag erna: vrije dagen!
weekopening groep 3/4
gym in het water groep 7/8
gym in het water groep 5/6
maandsluiting groep 5/6
2e Pinksterdag + dinsdag en woensdag erna: vrije dagen!
oudercommissie Peuterspetters
weekopening groep 5/6
gym in het water groep 7/8
schoolreisjes groepen 1 t/m 6
schoolkamp groep 7/8
inzameling oud papier
Vaderdag
voetbal kinderen– ouders/verzorgers groep 8
margemiddag: alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij

* U kunt ook in de agenda op de website van school kijken welke activiteiten en/of vrije dagen er
gepland zijn: www.fonteinsleen.nl

Verdriet
Afgelopen weekend ontvingen wij bericht dat een oud leerling
van school plotseling is overleden. Maandag bij de weekopening
hebben wij hier met alle kinderen bij stil gestaan door een gedicht
te lezen, kaarsjes te branden en samen 'God van alle mensen' te
zingen. Iedereen die dicht bij het gezin staat, wensen wij heel veel
sterkte.

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 de komende drie weken in het teken van het thema Kwetsbaar (week 22 t/m 24)
Inhoud: Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht van het gevoel en de kracht van de
ontroering.
Bijbel: Het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 16).

Oud papier
Op zaterdag 18 juni a.s. wordt weer oud papier opgehaald. Een ouder / verzorger van de volgende
kinderen zijn dan aan de beurt: Lars (gr. 1/2), Emmily (gr. 1/2) en Floris (gr. 1/2). Alvast veel succes
gewenst!

Onze jarigen
28 mei
6 juni
15 juni

Femke (Peuterspetters)
Sarah (groep 6)
Mika (groep 4)

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!

En voor Wiet:
Van harte welkom in groep 1/2! Gezellig dat je vanaf je verjaardag op 8 juni
alle dagen mee komt spelen en werken!

Dringende oproep coördinator inzameling oud papier
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. Wie meldt zich aan zodat ook volgend
schooljaar de inzameling van oud papier vanuit De Fontein kan doorgaan?

Vrije dagen
De kinderen zijn de komende weken een aantal dagen vrij, te beginnen met het Hemelvaartsweekend
(donderdag 26 en vrijdag 27 mei). Uiteraard is tweede Pinksterdag (6 juni) een vrije dag, maar ook
dinsdag 7 en woensdag 8 juni zijn vrije dagen.

Uitslag Eindtoets
Vorige week ontvingen wij de uitslagen van de IEP Eindtoets. De leerlingen van groep 8 hebben allemaal
laten zien wat ze in hun mars hebben. Hier mogen ze echt trots op zijn! Wij zijn in ieder geval erg trots
op ze alle zeven! Nu is de periode van afronding van de tijd op de basisschool echt aangebroken.

Oekraïense vlag
In Sleen is vanaf vandaag de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen geopend in de
Ontmoetingskerk aan De Koepen. Tijdens het open huis was te zien welke aanpassingen in het gebouw
gedaan zijn om maximaal 25 personen onderdak te kunnen bieden. In de grote zaal staan de kleurrijke
kunstwerken die gemaakt zijn met alle vlinders, harten en vredesduiven die gemaakt zijn door de
kinderen van De Vinderhof, De Akker en De Fontein. Onlangs stond op Sleenweb de oproep van de
Protestantse Kerk van Sleen om als teken van welkom bij zoveel mogelijk woningen en gebouwen in
Sleen de Oekraïense vlag te hijsen. Vanuit school geven wij ook graag gehoor aan deze oproep. Om deze
reden zal vanaf komende maandag op schooldagen de Oekraïense vlag wapperen bij De Fontein.
Dominee Scheffer komt maandag 30 mei tijdens de weekopening ook nog vertellen over de opvang en
de kunstwerken.

Schoolreisje groepen 1 t/m 6 en schoolkamp groep 7/8
Op dinsdag 14 juni gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 6 op schoolreis naar Duinenzathe in
Appelscha. Meer informatie over die dag ontvangt u via Parro. Voor de zekerheid wordt deze informatie
ook op papier meegegeven.
Van dinsdag 14 juni t/m vrijdag 17 juni gaan de leerlingen van groep 7/8 onder begeleiding van juf
Marlon en juf Marieke op kamp naar Schiermonnikoog. Groep 5/6 heeft op woensdag 15 juni daarom
les van juf Brenda en op donderdag 16 juni van juf Ilse.

Voetbal kinderen – ouders/verzorgers groep 8
Om alvast te noteren: Op maandag 20 juni staat het traditionele voetballen van de kinderen van groep 8
tegen hun ouders/verzorgers gepland. Start is om 19.00 uur. De Activiteitencommissie regelt de catering
en een scheidsrechter. Meer informatie volgt.

Nieuws van derden
Vanuit het Bosbad Noord-Sleen ontvingen wij bericht over de Gezonde Zwem4Daagse. Zie 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
3/4
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt (i.v.m. het
Pinksterweekend) op woensdag 15 juni.

Nieuws vanuit groep 3/4.
Het thema in groep 3 en 4 is deze periode: Dieren.
We tekenden ons lievelingsdier, maakten in tweetallen een muurkrant over een dier
waar we meer van wilden weten en gingen aan de slag met een dier van papier maché.

