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Week 20
14 mei t/m 20 mei
'De Fontein, de plek om te zijn!'
Belangrijke data
14 mei: Weer naar school
14 t/m 17 mei: Wandelvierdaagse
15 mei: Luizencontrole
16 mei: Koffiemoment en aansluitend Kijkmoment in de groepen 1 t/m 6
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 E 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
Blij nieuws
Maandag 30 april is Sion Joël Jacobs geboren. Hij is de zoon van juf Nienke en haar man Wouter en het
broertje van Joaz. Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk en blijdschap toegewenst met elkaar.
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. De Oudercommissie is ook tijdens de vakantie druk bezig geweest met de voorbereidingen. Super.
Er doen bijna 100 kinderen mee en die krijgen als verrassing allemaal een ‘Fonteinpakketje’.
Meer info krijgt u via de OC.
Aandachtspunt: Wie met school meeloopt, moet zich ook voor 12 mei online inschrijven bij Dorpsbelangen.
GMR
Nieuwe leden gezocht
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van VCPO Noord- Groningen bestaat uit een
enthousiast groepje ouders en personeelsleden van verschillende scholen die verbonden zijn aan onze
vereniging. De GMR heeft een formele rol bij het tot stand komen van beleid dat direct van invloed is op
onze leerlingen/kinderen, personeel, ouders en de organisatie.
Op dit moment zoekt de GMR nog leden om op volle kracht te kunnen draaien. Wanneer je het als een
uitdaging ziet om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen binnen VCPO en wanneer je mee wilt denken
over hoe we het onderwijs voor de kinderen zo goed mogelijk kunnen organiseren, is dit de kans! Neem
eens, geheel vrijblijvend, contact met ons op om te kijken of de GMR iets voor jou kan zijn.
Lijkt het jou wat om de GMR te versterken of wil je eerst meer informatie ontvangen? Zie ook de brief in
de bijlage. Schroom niet om contact met ons op te nemen. gmr@vcpong.nl
Hiervoor hebben we een affiche gemaakt, zie bijlage.
Stichting Leergeld
Stichting Leergeld ondersteunt gezinnen voor wie het financieel lastig is om de kinderen te laten deelnemen aan sport, cultuur of een andere vrijetijdsbesteding. Ook voor zwemles of een zwembadabonnement
van De Blinkerd in Ten Boer. Leergeld zegt: nu meedoen, is straks meetellen! In de bijlage een folder en
het leergeldmenu. Leergeld wil zo laagdrempelig mogelijk zijn. Na aanmelding neemt Stichting Leergeld
contact met u op. Voor meer informatie en aanmelden: https://www.leergeld.nl/groningen/doeAeenA
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Koffiemoment
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Op woensdag 16 mi bent u om 11.45 van harte welkom in de personeelskamer om tijdens een kop koffie
te praten over schoolse zaken.
U kunt ook kennismaken met Mirjam, onze nieuwe Intern Begeleider.
Kijkmoment
Aansluitend aan het koffiemoment kunt u om 12.30 in de klas even kijken waar de kinderen mee bezig
zijn of mee bezig gaan de komende periode. Bij de groepen 7 en 8 is er geen Kijkmoment vanwege het
schoolvoetbal.
Facturen
Alle kinderen hebben voor de meivakantie de factuur van het schoolreisje of het kamp meegekregen naar
huis. Wilt u dit zo spoedig mogelijk betalen. Als u hier vragen over hebt, kunt u even binnenlopen.
Schoolfruit
Er is geen schoolfruit meer. We houden wel vast aan de drie dagen waarop de kinderen fruit meenemen
als tussendoortje. dat is op woensdag, donderdag en vrijdag.
We vinden het belangrijk dat u op maandag en dinsdag ook nadenkt over wat u aan uw kind meegeeft als
tussendoortje. Fruit is altijd goed!
Weekthema 20: Jou bedoel ik! Handelingen 1: 15-26 en Handelingen 2: 1-24
Jezus had twaalf leerlingen, door het vertrek van Judas zijn ze niet meer compleet. Het lot valt op Mattias
als nieuwe apostel. Met Pinksteren horen we voor wie het verhaal van Jezus bedoeld is: voor iedereen.
Jou bedoel ik, en jou, en jou… Ook wij mogen ons aangesproken voelen door het verhaal van Gods liefde.

Verjaardagen
In de vakantie waren jarig:
4 mei: Eva uit groep 4
4 mei: Maureen uit groep 6
4 mei: Sem uit groep 6
8 mei: Sam uit de Hondengroep
12 mei: Ruben uit groep 8
In de komende week zijn jarig:
19 mei: Bram uit de Hondengroep
19 mei: Mélana uit de Hondengroep
Allemaal van harte gefeliciteerd met je verjaardag.

Uit de groepen
Groep 3
Zo doen we dat op de Fontein
De afgelopen weken hebben we alle regels herhaald en hiermee geoefend. Voor de vakantie zijn we als
afsluiting samen naar de bieb geweest, hebben we samen een kopje thee gedronken en na de vakantie
krijgen de kinderen een oorkonde mee naar huis. Door middel van maatjeswerk, verschillende spelletjes
en rollenspelen blijven we aandacht schenken aan de regels en afspraken, want die blijven belangrijk!
Rekenen
We starten alweer met blok 10! We leren de getallen plaatsen tussen de twee tientallen (tussen welke
twee tientallen hoort 16?), we blijven springen op de getallenlijn met huppen en sprongen, maken ‘echte’
sommen en plaatsen getallen op de getallenlijn.
Veilig leren lezen
Met veilig leren lezen zijn we voor de vakantie al begonnen met kern 10. We hebben al woorden met –
eeuw, -ieuw en –uw geleerd en hebben geoefend met ‘welk woord past op de lege plek in de tekst?’ De
komende week herhalen we verschillende categorieën uit kern 7, 8 en 9 (zoals woorden met -sch, -eer, oor, -eur en –aai, -ooi, -oei). Ook leren we woorden lezen met een open lettergreep (bomen, nagel),
woorden met voor- én achteraan een kleefletter zoals dwerg, en lezen we woorden als snavel en knopen,
waarin er twee medeklinkers vooraan staan, maar die ook een open lettergreep hebben. De kinderen
hebben een kopie met de woorden uit kern 10 meegekregen om thuis te oefenen.
Groep 5
Toets geschiedenis hoofdstuk 4
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In de week voor de meivakantie hebben de kinderen het leerblad meegekregen van hoofdstuk 4 "Nederland, waterland" . De toets van dit hoofdstuk is op dinsdag 22 mei. Er is dus nog mooi genoeg tijd om te
kunnen leren.......
Groep 6
Natuur en techniek
Op vrijdag 18 mei hebben de kinderen een toets over thema 3 van natuur en techniek. De samenvatting
hebben de kinderen al mee naar huis gekregen.
Groep 7
Schoolvoetbal groep 7 en 8
Woensdag 16 mei is het schoolvoetbal toernooi, gewoon weer op de voetbalvelden in Woltersum.
De kinderen van groep 7 en 8 zijn daarom deze woensdag om 11.25 uur vrij. Ze gaan dan naar huis om
te eten en zich om te kleden/ spullen te pakken. Om 12.25 uur vertrekken we op de fiets vanaf school.
We fietsen samen naar Woltersum. Zorg dat je op tijd bent, want de eerste wedstrijd is voor een aantal al
om 13.00 uur! De laatste wedstrijd is om 16.30 uur afgelopen. Daarna fietsen we weer gezamenlijk terug
naar Ten Boer en mogen de kinderen naar huis.
De kinderen moeten het volgende meenemen:
- Navulbaar (water) flesje
- Iets om tussendoor even te eten zoals Sultana, een banaan o.i.d.
- Schoolvoetbaltenue (deze krijgen de kinderen 's morgens op school)
- Voetbal- of sportschoenen
De kinderen kunnen wel wat aanmoediging vanaf de zijlijn gebruiken, dus we hopen op veel ouders/ verzorgers, opa's en oma's, buren en tantes langs de lijn!
Geschiedenistoets WOII
We gaan het project rondom de Tweede Wereldoorlog afronden. De kinderen hebben een samenvatting
en vragen meegekregen in hun huiswerkmapje. De toets is op dinsdag 15 mei.
Net voor het begin van de meivakantie hebben de kinderen het boekje "Wilte's dagboek" uitgereikt gekregen door juf Lenie en haar man.
Schoolvoetbal
De kinderen van groep 7 zijn verdeeld over 2 teams, met als begeleiding de vader van Tim en zijn broer
Arjan, Meester Nick en Jesper, de broer van Kyan. Heel veel plezier en succes!
Groep 8
Schoolvoetbal groep 7 en 8
Woensdag 16 mei is het schoolvoetbal toernooi, gewoon weer op de voetbalvelden in Woltersum.
De kinderen van groep 7 en 8 zijn daarom deze woensdag om 11.25 uur vrij. Ze gaan dan naar huis om
te eten en zich om te kleden/ spullen te pakken. Om 12.25 uur vertrekken we op de fiets vanaf school.
We fietsen samen naar Woltersum. Zorg dat je op tijd bent, want de eerste wedstrijd is voor een aantal al
om 13.00 uur! De laatste wedstrijd is om 16.30 uur afgelopen. Daarna fietsen we weer gezamenlijk terug
naar Ten Boer en mogen de kinderen naar huis.
De kinderen moeten het volgende meenemen:
- Navulbaar (water) flesje
- Iets om tussendoor even te eten zoals Sultana, een banaan o.i.d.
- Schoolvoetbaltenue (deze krijgen de kinderen 's morgens op school)
- Voetbal- of sportschoenen
De kinderen kunnen wel wat aanmoediging vanaf de zijlijn gebruiken, dus we hopen op veel ouders/ verzorgers, opa's en oma's, buren en tantes langs de lijn!
Schoolkamp
De voorbereidingen voor het schoolkamp zijn in volle gang en de meeste zaken zijn geregeld. In de bijlage nog een keer de informatie en bijgevoegd ook de lijst met de ouders op wie we een beroep doen wat
betreft het vervoeren van de bagagewagen en de fietsen.

Rondom De Fontein
Zomervoetbal
Omlandia houdt ook dit jaar weer een zomeravondvoetbaltoernooi. Voor meer informatie : zie bijlage.
Leergeld
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen met een excursie, activiteiten op school of met sport. Leergeld
kan u daarbij helpen. Zie voor meer informatie de bijlages.
Triple P
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Als bijlage stuur ik u nogmaals de uitnodiging mee van Triple P: Cursus Positief Opvoeden voor ouders
van kinderen in de basisschoolleeftijd(4-10 jaar)
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