Weekbrief CBS De Fontein
www.cbsdefontein.net
Week 17
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 voor de bovenbouw
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
18 juni: Schoolreisje groep 3
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 heel korte termijn heel hard op zoek naar versterking bij de overblijfouders. Een van de vaste
ouders, Fennie, moet om gezondheidsredenen afhaken. Zij was er 3 x per week.
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.
Speeddaten muziek op school
Donderdagmorgen 26 april gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 op speeddate! In het kader van ons muziekproject "De Muziekparade" zullen de leerlingen in groepjes steeds een kwartier lang kennis kunnen
maken met muzikanten en hun muziekinstrument. Er komen diverse instrumenten aan bod; drum, slagwerk, piano, gitaar, bugel, de Rijdende Popschool. Het belooft een muzikale, vrolijke ochtend te worden!
Koningsspelen
Morgen zijn de Koningspelen. Ouders en leerkrachten hebben het goed voorbereid en er zijn veel ouders
die meehelpen. Dat is heel fijn. De kinderen van groep 8 die de groepjes begeleiden hebben een goede
uitleg gekregen over wat hun rol is en ze weten precies wat ze moeten doen.
Het wordt een mooie zonnige dag. Wilt u de kinderen goed insmeren zodat ze niet verbranden tijdens de
buitenactiviteiten?
Avond4daagse 👫
Het is weer bijna zover: de avond4daagse! Vorig jaar hebben we voor het eerst als de Fontein samen gelopen. Hier hebben we veel positieve reacties op gekregen. Dus ook dit jaar is de Fontein weer van de
partij.
*Afstand*
Er zijn 3 keuzes: 2.5, 5 en 10 km. We lopen de routes van dorpsbelangen. Gezamenlijk lopen we als de
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Fontein per afstand de route. Er lopen dus in totaal 3 groepen.
*Datum*
Maandag 14 t/m donderdag 17 mei (meteen na de meivakantie)
*Zin om mee te lopen?*
Vanaf a.s. woensdag hangt er in iedere klas een namenlijst. Hierop kun je aangeven of je mee gaat lopen
en welke afstand. Ook is het belangrijk dat er begeleiding is geregeld voor je kind. Of je loopt zelf mee als
ouder/verzorger of je regelt via iemand anders de begeleiding. Het meelopen is namelijk eigen verantwoordelijkheid.
*Belangrijk!*
Kruis voor woensdag 25 april op school aan of je kind meedoet. Opgeven moet je dan nog zelf doen via
de website van dorpsbelangen Ten Boer.
*Informatie*
We komen later met meer informatie. Voor nu is het belangrijk dat we weten hoeveel kinderen er per afstand mee gaan lopen! Geef je snel op, want hier wil je toch bij zijn.
Groetjes,
Ouder Commissie Avond4daagse
EU Schoolfruit
Deze 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.
We blijven op school vasthouden aan deze 3 gezonde dagen (woensdag, donderdag en vrijdag) en we
gaan er van uit dat u het belangrijk vindt om ook op de andere twee dagen een gezond tussendoortje
mee te geven.
Weekthema 17: Ik weet het niet (1 Samuel 9: 1 - 10: 1)
Wat voor koning zal het worden, die over Israël gaat regeren? Het eerste dat we van hem horen is dat hij
op zoek is. Een zekere Saul zoekt ezelinnen. Uiteindelijk komt hij bij Samuel terecht, die hem zalft als de
nieuwe koning.

Verjaardagen
23 april: Maud uit de Konijnengroep
24 april: Daniël uit groep 6
26 april: Eline uit de Hondengroep
27 april: Sarah uit groep 3
27 april: Jens uit groep 8

Uit de groepen
Kleutergroepen
Thema
‘Een gat in mijn emmer’…. hierover zijn we nog volop bezig in de kleutergroepen. In de klas kunt u in ons
hulpboek/logboek zien wat we allemaal al hebben gedaan en bedacht.
En we spelen veel buiten met dit mooie weer. Er is zelfs een beweegcircuit, met banden en touwbruggen.
Koningsspelen
Zoals u in de bijlage kunt lezen verwachten we ook de jongste kleuters tijdens de Koningsspelen op
school. Hun stoelen staan vrijdagochtend klaar in de konijnengroep (zowel voor groep 1 van de hondenals van de konijnengroep). Vanaf 9.50 uur is juf Henrianne er om hen te verwelkomen. De kleuters zijn
allemaal om 11.45 uur vrij.
Groep 3
Schoolreisje
Op maandag 18 juni gaan we met de bus naar klim- en doecentrum Pinokkio in Assen. De bus komt met
onze groep niet vol dus we gaan samen met groep 3 en 4 van CBS de Wieken in Ten Post. Meer informatie volgt in juni.
Biebbezoek
Op donderdag 26 april bezoeken we met groep 3 de bibliotheek op het Koopmansplein. Alle kinderen
mogen een boek lenen om in de klas te lezen na de meivakantie.
Zo doen we dat op de Fontein
We hebben een nieuwe voetbal gekregen en goede afspraken gemaakt over het voetballen. Het is leuk
om te zien hoe de kinderen spelen in de pauzes: voetballen, touwtje springen, zelfbedachte tikspelletjes.
We genieten allemaal van de voorjaarszon.
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Rekenen
We ronden blok 9 af en daarna volgt de kwartaaltoets. Hieraan kunnen we zien of de kinderen de lesstof
van een langere periode goed beheersen.
Veilig leren lezen
Ook bij lezen sluiten we kern 9 af met leestoetsen.
Groep 4
Boekenkring
Volgende week donderdagmiddag leggen we de kinderen uit wat we van hen verwachten tijdens de boekenkring. Op de deur komt een intekenlijst te hangen met data waarop u samen met uw kind een geschikte dag en datum prikt.
We starten met de boekenkring na de meivakantie. We hopen op enthousiaste presentaties over favoriete boeken!
Groep 5
Boekbesprekingen
Volgende week donderdagmiddag krijgen de kinderen een les over 'hoe je een boekbespreking moet
houden'. Ze krijgen hier ook informatie over mee naar huis. Op de deur komt een intekenlijst te hangen
met data waarop u samen met uw kind een geschikte dag en datum prikt.
We starten met de boekbesprekingen na de meivakantie. We hopen op enthousiaste presentaties over
favoriete boeken!
Groep 6
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
Amnesty les
Donderdag 19 april heeft groep 7 enkele dames van Amnesty afdeling Ten Boer op bezoek. Zij gaan een
les geven over "Kinderrechten". Dit sluit heel mooi aan bij het thema van de Anne Frank krant waaruit we
werken. Ook hierin worden de rechten van het Kind centraal gezet. In 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een feit, in 1989 maakten de Verenigde Naties een Kinderrechtenverdrag, dat sinds 1995 ook in Nederland geldt. Het wordt vast een interessante en leerzame middag.
Spelling en Bloon
We zijn met een nieuwe serie woordpakketten begonnen, de kinderen hebben ze meegekregen in hun
huiswerkmapje. Het zijn lastige woorden, afkomstig uit de Franse of Engelse taal. Om ze goed te kunnen
schrijven is het echt wel nodig om ze te oefenen. De nieuwe woordpakketten staan op Bloon. (inloggen
groep 7, ww 7) Succes met oefenen!
Groep 8
Praktijkexamen verkeer
Donderdag 25 april doen de kinderen van groep 8 praktijkexamen verkeer. Ze kunnen laten zien hoe
goed ze de verkeersregels beheersen (ze hebben immers allemaal hun theorie al gehaald) en toe kunnen
passen. Hun fiets moet dan op en top in orde zijn! Maandag 22 april gaan de leerlingen op school aan de
slag met de voorwaarden waaraan een fiets moet voldoen, zodat de fietsen donderdag allemaal door de
keuring komen.
In een afzonderlijk mailtje aan groep 8 stuur ik u alle benodigde informatie mee.
Schoolkamp groep 8
De voorbereidingen voor het schoolkamp zijn in volle gang. Deze week krijgen de kinderen de brief met
de nodige informatie mee naar huis. We gaan op de fiets naar Drouwen, een prachtige tocht van ongeveer 45 km. Heel belangrijk is dat niet alleen de kinderen, maar vooral ook hun fietsen in SUPER conditie
zijn. Alvast een tip om de fietsen de komende vakantie goed te controleren (als het goed is zijn ze tip top
in orde vanwege het praktijkexamen verkeer, maar toch ....) en zo nodig van een nakijkbeurt (bij de fietsenmaker) te voorzien. Dat scheelt oponthoud onderweg.

Rondom De Fontein
Nieuwe kalender
De kinderen krijgen vandaag de nieuwe kalender mee naar huis. let goed op: Sommige activiteiten zijn of
starten in de meivakantie.
Weekbrief CBS De Fontein, A.H. Homanstraat 23
9791 BN Ten Boer, 050-3021571

Theatervoorstelling voor ouders
Zin in een leuk avondje uit? Kom naar de humoristische theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’, op
donderdag 24 mei 2018 in Ten Boer. De voorstelling gaat over hoe je als vader of moeder kunt zorgen
dat het goed gaat met je kind in de sport, thuis en rond school. klik hier om je aan te melden. Of ga naar:
http://www.datschietlekkeropzo.nl/. Dit mag je niet missen!
In de voorstelling, "met een lach maar ook een traan", vertelt een vader over wat hij allemaal meemaakt,
thuis, en bij de sportclub van zijn zoon en rond zijn school. Zijn zoon overweegt te stoppen met sporten.
En ook de relatie met zijn tweede vrouw vertoont scheurtjes…
De voorstelling is gebaseerd op o.a. de theatervoorstelling voor sportclubs ‘Wel winnen, hè!’. Meer dan
100.000 mensen hebben die voorstelling, die omarmd werd door NOC*NSF en 42 sportbonden, gezien.
De reacties zijn zeer enthousiast.
De voorstelling voor ouders is op donderdag 24 mei 2018, in sporthal de Tiggelhal (Sportlaan 3, Ten
Boer). De inloop is vanaf 19.30 uur, de voorstelling zelf begint om 20.00 uur en duurt circa 75 minuten
(zonder pauze).
De toegang is – dankzij de medewerking van het Huis voor de Sport Groningen – gratis, mits je je van te
voren aanmeldt. Meer informatie over de voorstelling, zoals de trailer, is te vinden via www.datschietlekkeropzo.nl.
Tot 24 mei! En uh…. neem gerust ook andere ouders mee, dan maken we er een gezellige avond van
met z’n allen
Dodenherdenking 4 mei
Ik stuur de brief die ik van de gemeente kreeg om ouders en leerlingen attent te maken op de jaarlijkse
dodenherdenking mee met deze weekbrief.
Taalhuis Ten Boer
Informatie over het taalhuis in Ten Boer vindt u in de bijlage.
Doekoe-actie: laatste kans!
Alleen deze week kan er nog gespaard worden voor sport- en spelmaterialen voor De Fontein.
In de week van 23 april worden alle Doekoe-munten geteld. dan krijgen we ook bericht over het bedrag
dat we mogen besteden aan sport- en spelmaterialen. Maar voor het zover is, kan er nog heel even gespaard worden.
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