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Week 15
9 april t/m 15 april
'De Fontein, de plek om te zijn!'
Belangrijke data
10 april: Buitenlesdag
11 april: Afsluiting ‘Scoor een boek!’
17 en 18 april: Eindtoets groep 8
20 april: Koningsspelen
27 april: Koningsdag, alle kinderen hebben vrij
27 april t/m 13 mei: Meivakantie
14 mei: Weer naar school

Algemene informatie vanuit school
Dinsdag 10 april Nationale buitenlesdag.
Ook De Fontein doet mee aan deze dag. Dit betekent dat elke groep 1 les buiten gaat krijgen deze dag.
leerkrachten maken daar zelf een keus in uit het brede aanbod. Op www.buitenlesdag.nl kunt u hier alles
over lezen.
Website
Altijd de moeite waard om even te bekijken. Op het tabblad fotoalbums vindt u albums met activiteiten uit
de afgelopen periode.
Overblijfouder
We zijn op zoek naar versterking bij de overblijfouders. Wilt u zelf 1x per week met een groepje kinderen
op school eten of kent u iemand die dat een leuke job vindt? Geef het dan even door aan Ellen Meijer.
Afscheid
Maandag gaan Sofia uit groep 3 en Valentina uit de Konijnengroep naar De Huifkar. Nick uit groep 3 gaat
vanaf maandag naar de basisschool in Garmerwolde. We wensen jullie allemaal een fijne tijd toe op jullie
nieuwe school.
Weekthema 15: Is God hier?1 Samuel 3: 1-18 en 1 Samuel 4: 1-22
In de nacht hoort de kleine Samuel een stem. Het is niet de stem van Eli; God roept hem. Zo weet Samuel dat God bij hem is. De zonen van Eli denken dat God bij het leger is als de ark daarnaartoe wordt
gebracht. Dan zijn ze vast onoverwinnelijk! Maar het loopt anders. Israël verliest de oorlog van de Filistijnen en de ark wordt geroofd.

Verjaardagen
De komende week zijn jarig:
11 april: Zoey uit groep 7
13 april: Yanou uit groep 7
Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie een fijne dag toe.

Uit de groepen
Kleutergroepen
Thema: Een gat in mijn emmer
Wij werken de komende weken met het thema een gat in mijn emmer. Daarin gaan we beer helpen hoe
hij het probleem van het gat in zijn emmer kan oplossen. We bedenken oplossingen en proberen dit uit.
Bij dit thema zoeken we stenen: Grind, kiezelstenen, keitjes. Ook pvc buizen willen we graag gebruiken.
Wie heeft er nog een paar voor ons liggen.
De letter bij dit thema is de e van emmer.
Het beloofd weer een thema te worden waarin we heerlijk spelend en ontdekkend kunnen leren.
Groep 3
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Buitenlesdag
Zoals u in deze nieuwsbrief al heeft kunnen lezen doen we dinsdag 10 april mee aan de buiten lesdag.
Wilt u uw kind hiervoor een schone jampot o.i.d. zonder etiket (met naam) meegeven?
Zo doen we dat op de Fontein
We hebben afgelopen week weer verder geoefend met de regel: Samen oplossen is oké, anders denkt
de juf mee.
Rekenen
We oefenen verder met klokkijken (hele uren) en springen op de getallenlijn met sprongen van 10 en
huppen van 1.
Veilig leren lezen
We leren tweelettergrepige woorden op een -e, bijvoorbeeld korte, ronde en lieve. En tweelettergrepige
woorden op -en, -er, el, bijvoorbeeld bloemen, tijger en mantel.
Groep 4/5
Afsluiting Scoor een Boek!
Volgende week woensdag vindt de afsluiting van Scoor een Boek plaats. Tijdens deze sportieve afsluiting
wordt bekend gemaakt hoeveel boeken de scholen samen (regio: Haren, Groningen en Ten Boer) hebben gelezen. Het doel van de afsluiting is om de kinderen – die 9 weken in de klas boeken hebben gelezen en gescoord – óók op het veld te laten scoren! De kinderen komen deze ochtend om 8.30 eerst in de
klas om de dag te beginnen en van daaruit zullen we gezamenlijk vertrekken.
Wanneer: woensdag 11 april.
Waar: Sportveld Kardinge
Tijd: Start spellen 9.30 uur (verzamelen bij Kardinge uiterlijk 9.15 uur) tot 11.30 uur.
De leerlingen scoren per klas. Per onderdeel krijgt de klas 10 minuten inclusief wissel. Is het onderdeel
afgerond, dan gaan de kinderen door naar het volgende spel. De klas die tijdens de afsluiting de meeste
punten scoort wint! De sportieve afsluiting heeft aandacht voor

Bewegen

Plezier

Samenwerken
Handig om te weten en wat er verwacht wordt: de kinderen nemen zelf drinken mee en doen thuis alvast
sportkleding aan. Er is geen speciale verkleedruimte. Leerlingen van het Menso Alting College Groningen
helpen tijdens de afsluiting mee.
Het vervoer voor deze ochtend is inmiddels geregeld met dank aan de Klasse!ouders dus we maken
er als groep 4,5 en 6 van de Fontein een gezellige, sportieve ochtend van!
Groep 5
Aardrijkskunde Toets Hoofdstuk 3 én Topografie op vrijdagmiddag 13 april
We hebben lang gewerkt en geoefend aan dit hoofdstuk "Nederland Waterland". Een lastig thema én
voor het eerst topografie erbij! Vorige week vrijdag hebben de kinderen de samenvatting meegekregen
en een aantal kinderen voor de tweede keer de topografie, hopelijk raakt het nu niet opnieuw kwijt. Succes met het oefenen van heel veel "wateren" in Nederland en met de begrippen dijk, duin, zeespiegel,
terp, riviermonding, waterkering, polder, waterweg zoals een rivier of een kanaal. De klokhuisafleveringen
gingen in maart ook over "water", hier hebben we veel van geleerd! Misschien handig om nog eens terug
te kijken. Succes met oefenen en op school oefenen we ook nog even door!
Groep 6
Afsluiting Scoor een Boek!
Volgende week woensdag vindt de afsluiting van Scoor een Boek plaats. Tijdens deze sportieve afsluiting
wordt bekend gemaakt hoeveel boeken de scholen samen (regio: Haren, Groningen en Ten Boer) hebben gelezen. Het doel van de afsluiting is om de kinderen – die 9 weken in de klas boeken hebben gelezen en gescoord – óók op het veld te laten scoren! De kinderen komen deze ochtend om 8.30 eerst in de
klas om de dag te beginnen en van daaruit zullen we gezamenlijk vertrekken.
Wanneer: woensdag 11 april.
Waar: Sportveld Kardinge
Tijd: Start spellen 9.30 uur (verzamelen bij Kardinge uiterlijk 9.15 uur) tot 11.30 uur.
De leerlingen scoren per klas. Per onderdeel krijgt de klas 10 minuten inclusief wissel. Is het onderdeel
afgerond, dan gaan de kinderen door naar het volgende spel. De klas die tijdens de afsluiting de meeste
punten scoort wint! De sportieve afsluiting heeft aandacht voor

Bewegen

Plezier

Samenwerken
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Handig om te weten en wat er verwacht wordt: de kinderen nemen zelf drinken mee en doen thuis alvast
sportkleding aan. Er is geen speciale verkleedruimte. Leerlingen van het Menso Alting College Groningen
helpen tijdens de afsluiting mee.
Het vervoer voor deze ochtend is inmiddels geregeld met dank aan de Klasse!ouders dus we maken
er als groep 4,5 en 6 van de Fontein een gezellige, sportieve ochtend van!
Topo en aardrijkskundetoets thema 4
Op dinsdag 17 april hebben de kinderen een toets over thema 4: streken en klimaten. Er staat op die dag
ook een topotoets gepland over de provincies Gelderland en Overijssel.
De samenvatting van dit thema en het leerblad voor topo hebben de kinderen al mee naar huis gekregen.
Volgende week hebben we in de klas nog een herhalingsles gepland.
Spelling
Vandaag hebben de kinderen een controletoets gehad over de woordpakketten 25 t/m 32.
Volgende week starten we met de woordpakketten 33 t/m 36. Deze woorden gaan over werkwoordspelling en kunnen niet geoefend worden op BLOON.
Groep 8
Verkeersexamen VVN
Donderdag 5 april was het theoretisch verkeersexamen. Alle kinderen zijn geslaagd. Gefeliciteerd. Op
woensdag 25 april is het praktisch verkeersexamen. Als uw kind voor beide examens geslaagd is, dan
krijgt uw kind een officieel diploma. Dat gaat vast en zeker lukken.

Rondom De Fontein
Roefeldag gaat door!
De Roefeldag 2018 zal worden gehouden op zaterdag 7 juli as. Dit is alweer de 25e keer dat de Roefeldag in Ten Boer is.
Wat is het ook alweer? Op de Roefeldag mogen de kinderen van groep 4 t/m 8 een kijkje nemen bij bedrijven, sportclubs enz om te zien hoe het daar gaat.
Doen jullie weer mee?
In mei krijg je via de school opnieuw een berichtje, waarin staat hoe en wanneer je je kunt opgeven.
Zet het alvast op de kalender thuis, vertel het aan je ouders en denk er alvast over na.
We hebben een website: https://roefeldagtenboer.wordpress.com/
Voor meer informatie en foto's van vorig jaar.
Verder vind je info op de facebookpagina van de Roefeldag Ten Boer.
Groet, van de Roefelcommissie.
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