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Agenda
29 juni
1 juli
4 juli
4 juli
5 juli
5 juli
6 juli
7 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
15 juli
16 juli

SK/MR vergadering
rapporten mee
weekopening groep 3/4
adviesgesprekken voortgezet onderwijs leerlingen groep 7
kwartiergesprekken (facultatief)
adviesgesprekken voortgezet onderwijs leerlingen groep 7
juffendag
kwartiergesprekken (facultatief)
weekopening groep 5/6 – laatste werkdag juf Dian
laatste werkdag juf Brenda
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 ‘Vreemdeling’ wordt deze week afgerond. In de laatste weken van dit schooljaar staan de
verhalen in het teken van het thema ‘Liever een lied’
Inhoud: Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te gedenken, of gewoon door te komen.
Bijbel: Enkele psalmen (Psalmen).

Oud papier
Op zaterdag 16 juli a.s. wordt weer oud papier opgehaald. Een ouder / verzorger van de volgende
kinderen zijn dan aan de beurt: Sokratis (gr. 5/6), Guus (gr. 3/4) en Elise / Milou (gr. 1/2). Alvast veel
succes gewenst!
De daarop volgende datum voor het inzamelen van oud papier is zaterdag 20 augustus. Een ouder /
verzorger van de volgende kinderen zijn dan aan de beurt: Floor (gr. 7/8), Bente (gr. 5/6) en Noa / Tess
(gr. 1/2). Ook jullie alvast veel succes gewenst!

Onze jarigen
30 juni
2 juli
3 juli
4 juli
12 juli
14 juli

Hyke (groep 7)
Isabel (groep 7)
Huub (groep 8)
Nienke (groep 5)
Juna (Peuterspetters)
Rajeev (groep 6)

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!

Nieuwe coördinator inzameling oud papier!
Annemieke, de moeder van Sofia en Ysabel, heeft zich aangemeld als nieuwe coördinator voor de
inzameling van het oud papier. Zij neemt het stokje over van Harmen, vader van Floor en Lise. De
ouders / verzorgers van alle leerlingen worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het rooster en de
werkwijze van de inzameling van het oud papier voor komend schooljaar.
Harmen: Bedankt voor je inzet!
Annemieke: Super dat je deze taak op je neemt!

Inzamelingsactie van Hyke en Dieke – alleen nog deze week!
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

Herinnering inplannen gesprek via Parro
Het kan zijn dat u vandaag via Parro een melding hebt gekregen dat u nog niet heeft ingeschreven voor
het kwartiergesprek. De kwartiergesprekken die voor volgende week gepland staan, zijn facultatief. Het
maken van een afspraak is dus niet verplicht. De melding is alleen ter herinnering, mocht u wel een
afspraak willen maken, maar tot nu toe vergeten zijn in te schrijven.
Zit uw kind in groep 7, dan wordt u verzocht in te schrijven voor het adviesgesprek voortgezet
onderwijs, mocht u dit nog niet hebben gedaan. Tijdens het gesprek wordt met uw kind en u besproken
wat het voorlopig advies is en waar komend schooljaar nog extra aandacht aan besteed moet worden.

Juffendag op woensdag 6 juli
Op woensdag 6 juli is het feest op school! Op die dag willen we de verjaardagen van alle juffen (van de
Peuterspetters t/m groep 7/8) vieren. Dit doen we in de eigen groep. De kinderen hoeven die ochtend
geen eigen fruit en drinken mee te nemen, want de juffen trakteren!
Vaak vinden kinderen het leuk om een kadootje te geven aan hun juf. We willen graag benadrukken dat
dit niet perse geld hoeft te kosten en dat een zelfgemaakte tekening of gedicht bijvoorbeeld ook zeer
gewaardeerd wordt! Bent u voornemens uw kind ook aan het eind van het schooljaar iets aan de juf te
laten geven, dan is het wellicht een idee om dat dit jaar te combineren met de juffendag.

Afscheid juffen
Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van twee juffen. Juf Dian is sinds afgelopen
december 1 dag in de week de juf van groep 1/2 geweest. Haar laatste werkdag op De Fontein is op
maandag 11 juli. Bij de weekopening en binnen groep 1/2 zal hier aandacht aan besteed worden.
Juf Brenda heeft op dinsdag 12 juli haar laatste werkdag op De Fontein. Dan neemt zij afscheid, na 27
jaar. We hebben overlegd met juf Brenda op welke manier zij aandacht wil schenken aan haar vertrek:
Juf Brenda zal op dinsdag 12 juli met ‘haar’ groep 3/4 een leuke dag vieren. Aan het eind van de ochtend
zullen we met alle leerlingen en juffen gezamenlijk aandacht besteden aan het vertrek van juf Brenda en
later die week zullen we met het team onder het genot van een etentje de tijd van juf Brenda op De
Fontein afsluiten.
Omdat sommigen dingen toch stiekem geheim zijn voor juf Brenda (en zij leest de nieuwsbrief ook),
krijgen de kinderen vandaag een brief mee met verdere informatie. Leest u deze, samen met uw kind,
goed door?

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

•

Van Veilig Verkeer Nederland ontvingen wij een digitale flyer van de Zomerchallenge. Deze is als bijlage
toegevoegd aan 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
Peuterspetters
Die nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar
verschijnt op woensdag 13 juli.

Nieuws vanuit Peuterspetters
Woensdag 13 juni was een bijzondere dag, want..................we gingen op reis! Met de auto
naar bospark/camping 'de Aagjeshoeve', in Schoonoord.
We gingen eerst een rondje maken langs alle verschillende
dieren die ze daar hebben .....en dat waren er heel veel:
alpaca's, geiten, schapen, een pony, een heel dik varken,
2 kleine varkens, kippen, konijnen en cavia's. Sommige
dieren mochten we hooi voeren, andere dieren kregen
aardappelschillen of de restanten van de bloemkool waar
ze lekker aan gingen knabbelen.
De cavia's hadden een heel mooi hok met buizen waarin
ze zich gingen verstoppen, ook konden we ze aaien en ze
maakten grappige geluidjes.
De kleine varkens waren erg nieuwsgierig en gingen aan je
voeten snuffelen als je bij hen in het hok ging staan, dat
was best griezelig.
Daarna even lekker spelen in de overdekte speelplaats in de schuur met trekkers, loopfietsjes
en op de trampoline.
Tussendoor zaten we onder de parasol op het terras en kregen we ranja met lekkere koekjes
en later ook nog een ijsje. Toen op naar het springkkussen en de waterbanen, lekker
kliederen.
Het was een superleuke, gezellige en vooral zonnige dag , wat hebben we genoten met z'n
allen !!!!

We zijn een aantal weken bezig geweest met het thema 'Kunst' : tekenen, verven, mengen
kleuren mengen, kleien , we maakten échte kunstwerken!
Tijdens het buitenspelen maakten we een natuurschilderij met bloemetjes, blaadjes en
grassen , ook dat is Kunst! Ook maakten we van klei een ‘helpend handje’ voor vaderdag
Op vrijdag 24 juni hadden we peutergym van meester Nick

