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Agenda
14 t/m 17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
20 juni
20 juni
21 juni
21 juni
24 juni
27 juni
29 juni
1 juli
4 juli
5 juli
7 juli
11 juli
13 juli
14 juli
15 juli
15 juli
16 juli

schoolkamp groep 7/8
inzameling oud papier
Vaderdag
weekopening groep 7/8
schoolzwemwedstrijden groep 5/6
voetbal kinderen– ouders/verzorgers groep 8 v.a. 19.00 uur
schoolzwemwedstrijden groep 7/8
margemiddag: alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
Peutergym
weekopening groep ½
SK/MR vergadering
rapporten mee
weekopening groep 3/4
kwartiergesprekken (facultatief)
kwartiergesprekken (facultatief)
weekopening groep 5/6
afscheidsavond groep 8
margemiddag: alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
jaarsluiting groep 7
margemiddag: om 12.00 uur start voor alle leerlingen de zomervakantie
inzameling oud papier

* 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.
Het thema ‘Kwetsbaar’ wordt deze week afgerond. In week 25 en 26 staan de verhalen in het teken van
het thema ‘Vreemdeling’
Inhoud: Over een thuis zoeken als je je huis verlaat; over aanpassen of jezelf blijven in een vreemde
omgeving.
Bijbel: Het verhaal van Daniël en zijn vrienden (Daniël).

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
17 juni
21 juni

Julian (groep 4)
Elisa (groep 8)

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!

Afscheid
Op vrijdag 10 juni hebben we afscheid genomen van Monique en Nellie. Zij zijn inmiddels verhuisd en
afgelopen maandag gestart op hun nieuwe school. We wensen jullie en jullie ouders alle goeds!

Nogmaals 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
Het schooljaar duurt nog maar een paar weken. In de agenda staan bijzonderheden vermeld tot aan de
zomervakantie. Vooral de margemiddagen (alle leerlingen zijn op de genoemde data vanaf 12.00 uur
vrij, brengen wij graag nog even onder uw aandacht.

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 2 van 2022 vindt u
als bijlage bij deze nieuwsbrief. Dit magazine kunt u ook lezen via de website.

Schoolreis naar Duinenzathe en kamp naar Schiermonnikoog
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 6 veel plezier gehad tijdens het
schoolreisje in Duinenzathe. In Parro zijn al diverse foto’s gedeeld.
Ook vanaf Schiermonnikoog komen mooie foto’s, waar op dit moment de kinderen van groep 7/8
samen met juf Marlon en juf Marieke op kamp zijn. Wat hebben we een geluk met het mooie weer!

Peutergym
Dit schooljaar kon het een aantal keren niet doorgaan, maar op vrijdag 24
juni lijkt het dan toch weer te gaan lukken! Van 9.00 tot 10.00 uur zijn alle
peuters vanaf 2 jaar van harte welkom!. En papa of mama (of een andere
volwassene) is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Uiteraard doen
onze eigen Peuterspetters hier ook aan mee.

Inzamelingsactie van Hyke en Dieke – van harte aanbevolen!
Wij werken met de pitte plus torens. Daarin hebben de opdracht gekozen om geld in te zamelen voor een
goed doel. Wij vragen bij deze uw hulp om lege flessen in te zamelen voor het goede doel; jeugdreuma.
Jeugdreuma is een vorm van reuma bij kinderen. Je hebt bij jeugdreuma last van gewrichtsontsteking
(artritis) die langer dan 6 weken duurt. Hierdoor heb je last van pijn en stijfheid in de gewrichten en van
vermoeidheid. Jeugdreuma is een van de bekendste auto-immuunziekten bij kinderen. Een autoimmuunziekte is een ziekte van je afweersysteem.
Jeugdreuma is dus een ziekte dat je verzwakking in je spieren en botten hebt en dat je dan sommige
dingen moeilijk kunt doen zoals sporten. Wij hangen in elke klas een vuilniszak neer waar je de lege
flessen in kunt leveren. Elke dag worden ze geleegd. Vanaf 20 juni kun je de flessen in leveren en op 1 juli
eindigt de actie.
Groetjes Hyke en Dieke

Nieuws van derden
•
•

De buurtsportcoach is op 30 juni van 14.30 – 15.30 uur weer aanwezig met sport & spel op het Doeplein. Meer informatie is te vinden op: https://www.actiefincoevorden.nl/activiteit/sportspel-sleen-3
Vanuit de organisatie van de Drentse Fiets4Daagse ontvingen we bericht over de speciale Kids
routes vanuit Dalen. 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
1/2
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op
woensdag 29 juni.

Nieuws vanuit groep 1/2
De afgelopen periode werkten wij over het thema ‘ik leef in een kasteel.’ We lazen
onder andere de boeken: Ridders, Dirk de Dappere en Prinses van Aanstel, Ridder Rikki,
Ridder Florian en allerlei informatieboeken over het leven in een kasteel. Overal in de
klas werden kastelen gebouwd, getekend of geknutseld. Kastelen met een gracht, een
ophaalbrug, torens en kantelen.

We maakten ridderhelmen, schilden en
zwaarden. In de taalhoek hebben we
allemaal QR-codes waardoor we
boeken en een interactieve praatplaat
kunnen bekijken met de iPad. Knap hoe
snel de kinderen leren hoe ze deze
code moeten scannen.

Ook maakten we onze eigen
poppenkastpoppen en speelden we verhalen uit.

Afgelopen jaar zijn we bezig geweest met Close reading. Het boek wat tijdens dit
thema gebruikt werd was ‘Ridder Florian, ridders op uw plaatsen… Start!’. Tijdens de
eerste sessie hebben we gekeken wat er in het begin, midden en eind van het verhaal
gebeurde. In sessie 2 wat het probleem was, hoe Ridder Florian dit opgelost heeft en
wat de kinderen zouden doen als ze dit probleem hadden. In sessie 3 hebben we
vooral gekeken naar de gevoelens van Ridder Florian in het verhaal en wat het grapje
aan het einde betekende.

Daarnaast hebben we van Fiers tijdens de campagne ‘Geef een boek cadeau’ het
prentenboek ‘Ik zou wel een kindje lusten’ gekregen. Een erg leuk boek!

Gisteren zijn we op schoolreis geweest naar Verkeers- en Attractiepark Duinenzathe.
We gingen met groep 1 t/m 6 in een dubbeldek bus. We hebben zelfs een rijbewijs
gehaald!

