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Belangrijke data
5 t/m 9 juni: Pinkstervakantie
12 juni: Weer naar school
13 juni: LOT
28 juni: Koffiemoment De Fontein (12.00 uur)
28 juni: Kijkmoment (12.30 uur)
6 juli: Margemiddag, alle leerlingen ’s middags vrij
10 juli: Voortgangsgesprekken
12 juli: Voortgangsgesprekken
14 juli: Rapport mee
18 juli: Musical groep 8
19 juli: Slotactiviteit
20 juli: Schoonmaakavond
21 juli: Zomervakantie 11.45 uur

Algemene informatie vanuit school
Kindcentrum Ten Boer
Dinsdag 30 werd op het gemeentehuis het officiële startsein gegeven voor de bouw van een Kindcentrum
in Ten Boer. Een belangrijk moment, het gaat nu echt beginnen. Als bijlage stuur ik u het persbericht van
de gemeente mee en een foto. Deze documenten zijn ook terug te vinden op de website.
Afscheid
Op 19 juli, op de dag van de slotactiviteit, nemen we ook afscheid van juf Els en juf Anneke. Nadere
informatie over deze dag volgt.
Afname Cito-toetsen
De komende periode staat in het teken van de afname Cito-toetsen einde schooljaar. Door de gebroken
weken beginnen we op tijd dit jaar. Het is natuurlijk elke dag belangrijk dat de kinderen op tijd naar bed
gaan, maar in deze weken vraag ik hiervoor nog eens extra de aandacht. Om zich goed te kunnen
concentreren is het belangrijk dat de kinderen voldoende uitgerust op school komen.
Schooljaar 2017-2018
Groepsindeling
Helaas voor ouders en voor het team kan ik op dit moment nog geen plaatje presenteren met hoe de
groepen er volgend jaar uit zien, wie de groepen gaan begeleiden en hoe we combinatiegroepen
bepaalde dagdelen kunnen splitsen. Ik verwacht dat ik na 15 juni alle juiste gegevens krijg vanuit het
VCPONG-bureau uit Winsum en dat ik u dan het ‘plaatje’ voor het komende cursusjaar kan presenteren.
Interne begeleider
Anneke Velthuis is volgend jaar niet meer vanuit Educonnect gedetacheerd op De Fontein. Ze wordt
opgevolgd door Marla Hendriks. In overleg met Marla worden haar werkdagen voor De Fontein
vastgesteld en Anneke zorgt voor een goede overdracht.
Directie
Vanaf 1 september ben ik alleen nog werkzaam op De Fontein. Ik werk met heel veel plezier op zowel De
Til als De Fontein en vond het moeilijk om dit besluit te nemen. Ik wil mij volledig inzetten en met twee
scholen heb ik regelmatig het gevoel dat ik beide scholen te kort doe. Ik heb besloten om te stoppen op
De Til en volgend schooljaar 3 dagen op De Fontein te werken.
Website
Op de website kunt u info over de school vinden en fotoalbums bekijken bij het tabblad fotoalbum.
Onlangs geplaatst: Avond-4 daagse en Kleuterfeest. Er is ook een nieuw tabblad waarop u informatie
kunt vinden over de nieuwbouw waar voor dinsdag 30 mei het officiële startsein is gegeven door
wethouder Peter Heidema.
Facebook
Voor De Fontein is al ruime tijd geleden een besloten facebookpagina aangemaakt nl.: Oudercommissie
“De Fontein” Ten Boer. Ook een prettige manier om op de hoogte te blijven. D.m.v. de knop ‘lid worden’
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kunt u zich aanmelden. Alleen mensen die zijn geaccepteerd in de besloten groep kunnen deze berichten
lezen.
Weekthema 22: Nu zie ik het!
Handelingen 5: 27-42, 8: 26-9: 9
De apostelen moeten voor de rechtbank verschijnen. De leden van de rechtbank zijn boos op hen, maar
een van hen zegt tegen de anderen: ‘Als het mensenwerk is wat ze doen, gaat het vanzelf over. En als
het Gods werk is kun je het niet stoppen.’ Zou hij zien wie de apostelen echt zijn?
Later gaat Saulus achter de christenen aan. Maar op de weg naar Damascus ziet hij plotseling het licht:
Jezus roept hem. Zo verandert Saulus de vervolger in Paulus de verkondiger.

GMR
Van de GMR
Als GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van VCPO Noord Groningen zijn we maandag
22 mei bij elkaar geweest. We hebben gesproken over het Bestuursformatieplan 2017-2018. Hierin wordt
beschreven hoe de formatie voor de verschillende scholen tot stand komt en hoe de formatie wordt
verdeeld. Met dit gemaakte plan hebben we ingestemd.
Opnieuw is de nieuwe cao voor het primair onderwijs aan de orde gekomen. We hebben ingestemd met
het voorstel om scholen zelf te laten kiezen (met toestemming van de MR van de school) voor het gebruik
van het zogenaamde basismodel of overlegmodel.
Heel fijn is dat we ook kunnen melden dat de GMR personeelsgeleding is versterkt. Anouk Wiertsema, zij
werkt op CBS De Fontein in Ten Boer, is vanaf nu GMR lid. We blijven als personeelsgeleding nog
onderbezet. Ook de oudergeleding kan nog versterking gebruiken. Nieuw schooljaar.....nieuwe kansen.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Reint Jan Greven (voorzitter, ouder Fontein), Anouk
Wiertsema (leerkracht De Fontein, Ten Boer) en Minny Mulder (leerkracht De Wieken, Ten Post).

Verjaardagen
5 juni: Sem uit de Hondengroep
5 juni: Tim uit de Konijnengroep
13 juni: Sofie uit groep 5
13 juni: Sanne uit groep 8
14 juni: Tess uit groep 8
15 juni: Eva uit groep 4
16 juni: Tim uit groep 6
Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie een fijne dag toe.

Welkom
Elin wordt 4 en komt in de Hondengroep. Welkom bij ons op De Fontein en een hele fijne tijd gewenst!

Uit de groepen
Groep 3
Wereldoriëntatie
Voor wereldoriëntatie gaan we ons verdiepen in "Beestjes in de buurt". Hiervoor mogen de
kinderen boeken over kriebelbeestjes meenemen en plastic spinnen en andere kriebelbeestjes.
En graag ieder kind een leeg (jam)potje zonder etiket en met de naam eronder.
Rekenen
We oefenen weer met dubbelen en bijna dubbelen tot en met 20. Ook oefenen met tijdsduur (hele uren).
Bijvoorbeeld; ik ga om 8 uur op de fiets weg en kom om 10 uur weer terug. Hoe lang ben ik weggeweest?
Veilig leren lezen
Vorige week stond op de nieuwsbrief dat we met kern 10 gaan starten. Dit moest natuurlijk kern 11
zijn. Kern 11 is op de computer open gezet, dus de kinderen kunnen weer nieuwe opdrachten maken op
de pc. Oefent u ook weer mee met Veilig en Vlot?
Groep 8
Praktijkexamen verkeer
De leerlingen van groep 8 hebben allemaal examen gedaan en zijn allemaal geslaagd. Proficiat!
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Rondom De Fontein
Zwemvierdaagse
Vorige week stuurde ik het aanmeldingsformulier, vandaag de flyer als herinnering.
Training Omlandia
Alle kinderen hebben een uitnodiging van Omlandia mee gekregen om deel te nemen aan de open
training.
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