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Week 16
16 april t/m 22 april
'De Fontein, de plek om te zijn!'
Belangrijke data
17 en 18 april: Eindtoets groep 8
20 april: Koningsspelen
23 april: GMR vergadering
25 april: Theoretisch verkeersexamen groep 8
27 april: Koningsdag, alle kinderen hebben vrij
27 april t/m 13 mei: Meivakantie
14 mei: Weer naar school
14 t/m 17 mei: Wandelvierdaagse
15 mei: Luizencontrole
16 mei: Koffiemoment en aansluitend Kijkmoment
16 mei: Schoolvoetbaltoernooi
21 mei: Pinkstermaandag, alle kinderen vrijdag
22 mei: jaarvergadering team, alle kinderen vrijdag
23 t/m 25 mei: kamp groep 8
23 mei: Start Cito M in de groepen 2 t/m 7
6 juni: Kleuterfeest
12 juni: Schoolreisje groep 4,5 en 6
19 juni: Schoolreisje groep 3 (onde rvoorbehoud)
21 juni: Schoolreisje groep 7

Algemene informatie vanuit school
Website
Altijd de moeite waard om even te bekijken. Op het tabblad fotoalbums vindt u albums met activiteiten uit
de afgelopen periode (buitenlesdag, onderzoekende kleuters, scoor een boek)
Overblijven
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? Invallen als er tekort is, is natuurlijk ook een
optie. Geef het dan even door aan Ellen Meijer.
Er hebben in verband met de bezetting ook een paar wisselingen plaats gevonden. Doordat de moeder
van Niek, Eva en Ben tot de zomer als overblijf-invaller wil werken is er een plek vacant in groep 4/5.
Het is heel fijn dat Gea in groep 4/5 aan de slag gaat, een fijne oplossing. Yvanette eet met de leerlingen
van groep 3 die overblijven.
Voor sommige kinderen een verandering, gelukkig wel bekende gezichten.
Uitslag peiling 5-gelijke dagen model
Afgelopen week is de uitslag van de peiling in de MR besproken. Vorige week was de laatste dag dat de
formulieren konden worden ingeleverd.
De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend. Van de ingeleverde formulieren zijn er
41 : voor 5 gelijke dagen model
14 : voor het huidige model
3 : geen voorkeur
De uitkomst laat zien dat het overgrote deel van de reacties voor het 5- gelijke dagen model is. Als MR
hebben wij daarom ook ingestemd met een wijziging van de schooltijden vanaf het nieuwe schooljaar.
Natuurlijk hebben we ook goed gekeken naar wat ouders de voordelen en nadelen vinden.
Vaak genoemde voordelen:
-Langere middag om te spelen of anders in te vullen
-Meer regelmaat voor de kinderen.
Vaak genoemde nadelen:
-Meer naschoolse opvang nodig
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-Tussen de middag minder contact ouder-kind
Verder kwam regelmatig terug dat ouders hopen dat de kinderen in de kortere pauze voldoende tijd hebben om te eten/drinken en spelen. Natuurlijk zullen de leerkrachten hier goed op letten.
Het is een verandering die voor iedereen geldt, zowel voor ouders, kinderen als leerkrachten en we zullen
in deze nieuwe situatie goed kijken hoe het gaat en rekening houden met elkaar.
Namens de MR van de Fontein, Tetske de Boer (voorzitter)
Koningsspelen
De brief met alle info over de Koningsspelen (ook voor de kinderen van groep 1) vindt u in de bijlage.
Parkeren in het groen NIET DOEN!
Een poosje geleden heeft Robbe uit groep 3 een oproep gedaan om er met elkaar voor te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren tijdens het halen en brengen van de kinderen. Hiernaast staat de afspraak.
Net als Robbe vind ik dat ouders die hun kind met de auto halen en brengen zich
beter aan deze afspraak moeten houden.
Robbe: Wilt u niet in het groen parkeren, want dat is erg gevaarlijk voor de kinderen die naar De Fontein lopen of fietsen. Er kan dan een ongeluk gebeuren.
Dat is super vervelend!
Met de boze groeten van Robbe uit groep 3.
EU Schoolfruit
Volgende week is de laatste keer dat er EU schoolfruit wordt geleverd op school. De kinderen hebben
wekenlang op woensdag, donderdag en vrijdag allerlei soorten fruit kunnen proeven, heel gezond.
Vooral de ananas viel in de smaak.
Als dit project stopt blijven we op school vasthouden aan deze 3 gezonde dagen en we hopen dat u het
belangrijk vindt om ook op de andere twee dagen een gezond tussendoortje mee te geven.
Weekthema 16: Weet wat je doet! (1 Samuel 5, 1 Samuel 6: 1-18 en 1 Samuel 8: 1-22)
De Filistijnen hebben de ark van het verbond meegenomen. Ze ontdekken dat het een bijzonder voorwerp is: Overal waar die ark wordt neergezet, gebeuren vreemde dingen. Een beeld valt om, mensen
worden ziek… Die ark moet maar gauw weer terug, bedenken ze.
Als Samuel oud geworden is, vraagt het volk Israël hem om een koning aan te wijzen. ‘Weet wat je doet’,
zegt Samuel. ‘Een koning brengt je niet alleen geluk.’ Maar het volk wil het toch.

Verjaardagen
Een bijzondere week, want er is deze week niemand jarig.

Uit de groepen
Kleutergroepen
Thema: Een gat in mijn emmer
‘Een gat in mijn emmer’ is de titel van het boek waarover we in de kleutergroepen spelen, werken en
vooral ontdekken. De kinderen hebben hierover vast al wel verteld en in de klas is hierover ook al van alles te zien. In ons log/hulpboek laten we zien wat we allemaal doen om het probleem van ‘een gat in de
emmer’ op te lossen. Kijk er gerust eens in!
Letter e
De letter e van emmer staat centraal.
Groep 3
Zo doen we dat op de Fontein
Komende week gaan we verder oefenen met het toepassen van 'stop hou op'. Er zijn situaties waarin je
wel wil dat iemand ergens mee stopt maar dat je geen 'stop hou op' zegt. Hier gaan we in rollenspel mee
aan de slag.
Rekenen
De kinderen oefenen met gepast betalen met muntjes (bedragen tot 50 cent). Dit kan thuis ook geoefend
worden met echt geld.
We blijven ook oefenen met springen op de getallenlijn.
Veilig leren lezen
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De kinderen leren woorden met be-, ge- en ver-. Bijvoorbeeld betaal, gebit en verdriet. Ook oefenen we
met verwijswoorden. Als er in een tekst gesproken wordt over hij of zij, wie bedoelen ze dan?
Groep 4/5
Schoolreisje
Dit schooljaar gaan onze groepen 4, 5 en 6 gezamenlijk op schoolreis met de groepen 4, 5 en 6 van de
Wieken in Ten Post en de Til in Thesinge. Dit heeft als hoofdreden dat het minder duur is en de scholen
in Ten Post en Thesinge zijn te klein om zelf een bus te huren. Nu kunnen we met z'n allen in een dubbeldekker en hebben alle kinderen een leuk uitstapje!
De datum voor het schoolreisje is vastgelegd op dinsdag 12 juni! Nadere info over de kosten, vertrek- en
aankomsttijden en uiteraard de bestemming, volgen zo spoedig mogelijk. De datum kan in ieder geval op
de kalender! We hopen op een zonnige, geslaagde dag met elkaar!
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
Schoolreisje
Dit schooljaar gaan onze groepen 4, 5 en 6 gezamenlijk op schoolreis met de groepen 4, 5 en 6 van de
Wieken in Ten Post en de Til in Thesinge. Dit heeft als hoofdreden dat het minder duur is en de scholen
in Ten Post en Thesinge zijn te klein om zelf een bus te huren. Nu kunnen we met z'n allen in een dubbeldekker en hebben alle kinderen een leuk uitstapje!
De datum voor het schoolreisje is vastgelegd op dinsdag 12 juni! Nadere info over de kosten, vertrek- en
aankomsttijden en uiteraard de bestemming volgen zo spoedig mogelijk. De datum kan in ieder geval op
de kalender! We hopen op een zonnige, geslaagde dag met elkaar!
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.
Natuur en Techniek
Op donderdag 26 april hebben de kinderen een toets over thema 3: De limonadefabriek. De samenvatting krijgen ze morgen mee naar huis. Na de meivakantie starten we met het laatste thema: Bruikbare uitvindingen.
Groep 7
Schoolreis
Het schoolreisje van groep 7 is dit jaar op donderdag 21 juni. De kinderen hebben een brief meegekregen
met daarin een verzoek om hulp. We hopen dat er voldoende aanmeldingen komen. Meer informatie
volgt te zijner tijd.
Groep 8
Even voorstellen
Naam: Johan Weewer
Woonachtig in: Harkstede, twee uitwonende dochters, een echtgenoot, een hond.
Ik ben inmiddels al 12 jaar aan het invallen op diverse scholen en verkies deze flexibele manier van werken boven een vaste baan. Het geeft me nog steeds heel veel voldoening de onbevangenheid van de
kinderen te trotseren en ze (van alles) wijs te maken.
Mijn klus: Meester Wim gedurende zijn herstel te vervangen en groep 8 en 7 door een drukke tijd te loodsen. Ik heb er zin in en ga mijn best doen. Aarzel niet mij aan te spreken als er vragen of opmerkingen
zijn.
Hobby’s :Fietsen, squash, badminton, honden uitlaten, yoga en niks doen.
Levensmoto’s: Het is alle dagen feest maar je moet zelf de slingers ophangen. What you see is what you
get.
Voor het onderwijs: We moeten niet denken kinderen te laten leren, maar we moeten leren kinderen te
laten denken.
Weekbrief CBS De Fontein, A.H. Homanstraat 23
9791 BN Ten Boer, 050-3021571

Schoolkamp
We beginnen alvast met de voorbereidingen voor het schoolkamp van woensdag 23 t/m vrijdag 25 mei.
De kinderen hebben een brief meegekregen waarin hun gegevens en uw hulp wordt gevraagd. Wilt u de
brief uiterlijk volgende week dinsdagmorgen 17 april weer meegeven naar school. Dan kunnen deze gegevens alvast verwerkt worden. Uiteraard krijgen de kinderen en u binnenkort meer informatie over het
schoolkamp!

Rondom De Fontein
Avondwandelvierdaagse
In de bijlage vindt u de vooraankondiging van de avondwandelvierdaagse. Houdt u ook de informatie van
onze eigen OuderCommissie in de gaten. Zij gaan, net als vorig jaar, ook aan de slag met dit wandelfestijn.
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