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Agenda
13 juli
afscheidsavond groep 8
14 juli
margemiddag: alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
15 juli
jaarsluiting groep 7
15 juli
margemiddag: om 12.00 uur start voor alle leerlingen de zomervakantie
16 juli
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
Na de zomervakantie ontvangt u uiteraard weer een nieuwe activiteitenkalender van school.
Om alvast te noteren:
25 augustus
eerste nieuwsbrief schooljaar 2022-2023
26 augustus
v.a. 18.00 uur klusavond ouders groep 7/8 (u ontvangt t.z.t. bericht)
29 augustus
eerste schooldag
31 augustus
luizencontrole
9 september
inloopmiddag + startactiviteit

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.
Deze laatste twee schoolweken van het schooljaar stonden 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).

Vrije middag en start zomervakantie
Donderdag 14 juli (morgen dus) zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij. De juffen gaan die middag verder
met de plannen voor het komende schooljaar. Op vrijdag 15 juli om 12.00 uur begint voor alle leerlingen
de zomervakantie. We tellen de laatste 10 seconden van dit schooljaar met z’n allen af op het grote
plein! Telt u mee?

Nieuwe schoolfilm
Afgelopen voorjaar zijn opnames gemaakt voor de nieuwe schoolfilm. Door het bekijken van deze film
krijgen belangstellenden een beeld van onze school. Maar voor mensen die de school al goed kennen
uiteraard ook erg leuk om te bekijken! De film is inmiddels ook te zien via de website en de Facebookpagina van school: https://vimeo.com/728836340

Onze jarigen
In de laatste schoolweek en in de zomervakantie zijn een heleboel kinderen jarig. Allemaal alvast van
harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
14 juli
Rajeev (groep 6)
20 juli
25 juli
5 augustus
5 augustus
12 augustus
14 augustus
15 augustus
17 augustus
17 augustus
20 augustus
25 augustus

Willem (groep 3 ->4))
Emmily (groep 2 -> 3)
Maud (groep 1 -> 2)
Nathan (groep 2 -> 3)
Tom (groep 3 -> 4)
Tijn (start na de zomervakantie in groep 1)
Miriam (groep 6 -> 7)
Diamanta (start na de zomervakantie in groep 1)
Bauke (groep 5 -> 6)
Tijmen (groep 3 -> 4)
Lieke (groep 6 -> 7)

GMR nieuws
Alle scholen van Fiers zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR). Enige tijd geleden deden wij via de nieuwsbrief de oproep voor een nieuw GMR lid. Hier heeft
Sabrina, moeder van Kenna, positief op gereageerd. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal zij CBS De
Fontein vertegenwoordigen in de GMR. Hiermee neemt Sabrina ook zitting in de schoolkring.
Sabrina (nogmaals) hartelijk dank voor je bereidheid op deze manier iets voor de school te willen
betekenen!

Afscheid groep 8
Vandaag nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8: Thijs, Famke,
Floor, Huub, Elena en Elisa. Een aantal weken geleden hebben we al
afscheid genomen van Nellie, die ging verhuizen. Behalve van deze
kinderen, nemen we ook afscheid van hun ouders. Bedankt voor de jaren op
De Fontein, de gezelligheid, de hulp, het meedenken! Veel succes met de
volgende fase!
Vanochtend hebben we de leerlingen al met de bolderkar de school
uitgereden, vanavond hebben we de afscheidsavond.

Schooljaarverslag 2021-2022
Vlak voor de zomervakantie kijken we terug op het afgelopen schooljaar.
In het schooljaarverslag hebben wij op papier gezet waaraan het afgelopen schooljaar hard is gewerkt,
wat er zoal gebeurd is en welke verbeteringen we in ons onderwijs hebben aangebracht. Het
schooljaarverslag vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Jaarsluiting vrijdag 15 juli
A.s. vrijdag, 15 juli, vindt de jaarsluiting plaats. Deze viering start om 11.30 uur. U bent van harte
welkom om daar bij aanwezig te zijn.

Inzamelingsactie van Hyke en Dieke – opbrengst
Bedankt voor jullie hulp om lege flessen in te zamelen voor jeugdreuma. Wij hebben ze ingeleverd en dit
is de opbrengst: € 40,50. Nogmaals heel erg bedankt!
Groetjes Hyke en Dieke

Werkwijze oud papier
Vanuit onze school vindt iedere derde zaterdag van de maand de inzameling van het oud papier plaats.
Hiermee wordt een mooi bedrag opgehaald (ong. € 3.000/jaar) wat de AC inzet voor het mede mogelijk
maken van o.a. het schoolreisje, kamp en de glossy, ‘laatste maand van het jaar’ presentjes etc.
Op vrijdag zorgt de coördinator ervoor dat de route en de sleutel bij één van de drie ouders, die voor die
zaterdag ingepland staan, terecht komt zodat er zaterdag gelijk om 9 uur gestart kan worden met de
inzameling vanaf de brandweerkazerne in Sleen (Boelkenweg 7).
Per schooljaar wordt, van elk kind, een ouder ingedeeld in het rooster om 1x een zaterdag ochtend mee
te helpen met de inzameling. Voor komend jaar zal er een WhatsApp* groep aangemaakt worden
waarin een herinnering gestuurd wordt de week voor de inzameling. Mocht die ene keer per jaar nou bij
uitzondering net niet uitkomen dan biedt deze chatgroep de mogelijkheid om de beurt onderling te
ruilen. Ouders zijn hier zelf verantwoordelijk voor! Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we de
inzameling samen doen met een eerlijke verdeling.
Het inzamelen van oud papier is vooral ook een gezellige ochtend en hoeft niet alleen door de vaders
ingevuld te worden, ook moeders zijn van harte welkom! Elke keer staan er twee inzamelaars achterop
de vrachtwagen en zit er één in de cabine om de route voor te lezen.
Voor vragen kunnen jullie terecht bij mij, Annemieke (moeder van Sofia en Ysabel), als coördinator van
de inzameling oud papier bereikbaar op 06-41246601.
*Indien je bezwaar hebt tegen het doorgeven van het mobiele nummer aan de oud papier coördinator
graag voor 31 juli kenbaar maken via info@fonteinsleen.nl
Dit schooljaar wordt er nog 2x ingezameld:
Zaterdag 16 juli

Zaterdag 20 augustus

Coördinator: Annemieke
(ivm vakantie Harmen)

Coördinator: Harmen
(ivm vakantie Annemieke)

Ouders van:
● Sokratis (groep 5)
● Guus (groep 3)
● Elise & Milou (groep 1&2)

Ouders van:
● Bente (groep 6)
● Noa & Tess (groep 2)
● ? ivm afmelding (wie kan/wil??)

Peuterspeelzaal Peuterspetters verruimt haar openingstijden
Met ingang van 29 augustus 2022 worden de openingstijden van peuterspeelzaal Peuterspetters
verruimd. Vanaf die datum is peuteropvang mogelijk op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend!
Komt uw peuter ook (extra) bij ons spelen en ontwikkelen? Meer informatie via
peuterspetters@fiers.nu of 0591-361910

Nieuws van derden
•

•

Vanuit de kindercarrousel van de kerk ontvingen we het volgende bericht:
‘Hallo allemaal,
Het is alweer het einde van het schooljaar en dan begint jullie zomervakantie.
Heerlijk genieten van het mooie weer, hier in Sleen of misschien ergens anders.
Lekker buitenspelen, zwemmen of andere leuke dingen.
Maar mocht je een keer vervelen dan hebben wij een leuk knutsel idee voor jou.
Op 17 en 18 september 2022 is het startweekend. Het begin van een nieuw kerkelijk seizoen,
maar ook de start van een nieuw kindercarrouselseizoen.
Dan zijn er allemaal leuke activiteiten, daarover meer in de nieuwsbrief van september.
Maar voor dit weekend willen wij graag de kerk volhangen met Vredesduiven.
En daar zijn heel veel duiven voor nodig. Daarom onze vraag: zou jij een duif voor ons willen maken
in de zomervakantie?
In de bijlage zijn werkbladen te vinden. Kies maar uit welke je leuk vind, kleur deze mooi in en vul
eventueel een wens in het hartje.
De duiven kun je inleveren bij:
Heidi Koops, Oostereind 10 in Erm
Freda Ensing, Hegenzand 5 in Noord-Sleen
Hanneke ter Veld, Anssenstraat 22 Sleen’
In de zomervakantie zijn er diverse activiteiten die georganiseerd worden in de gemeente
Coevorden. De buurtsportcoaches hebben onder andere een ‘zomerplan’ gemaakt. Deze is als
bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. Meer informatie is te vinden op:
https://www.actiefincoevorden.nl/

Groenonderhoud buitenterrein school
Vanaf deze week hebben wij een contract met Larcom voor het (groen)onderhoud van het buitenterrein
van de school. Zij starten komende vrijdag met onkruid verwijderen en grasmaaien, zodat ook het
buitenterrein van school er weer verzorgd bij ligt. Ook in de zomervakantie zullen zij er voor zorgen dat
bijv. het gras niet te hoog komt te staan.

Wij wensen iedereen een hele fijne
zomervakantie!
We zien elkaar weer op maandag 29 augustus

Afscheid juffen
Deze week nemen we ook afscheid van meerdere juffen. Stagiaires juf Lara (al eerder afscheid
genomen) en juf Zoë hebben hun stage op De Fontein afgerond en ook juf Dian en juf Brenda hebben
hun laatste werkdag op onze school gehad. Komende vrijdag nemen we daarnaast nog afscheid van juf
Marion, vrijwilligster bij peuterspeelzaal Peuterspetters. We willen hen allemaal bedanken voor alles
wat ze voor de kinderen, hun ouders en collega’s hebben gedaan en wensen hen alle goeds voor de
uitdagingen die nu voor hen liggen. Hieronder vindt u een aantal foto’s van het afscheid van juf Dian en
juf Brenda.

