
Fonteintje nr.17, 11-2-2022 

 

Beste ouders, 

 

Nog even een paar feestelijke berichten vanuit de Fontein: 

 

Voorleeskampioen 

 Al eerder meldden we u dat Loïs Pilage uit groep 8 de schoolronde van de voorleeswedstrijd had 

gewonnen. Hiermee plaatste zij zich voor de regioronde in de gemeente Hardenberg. Omdat we nog 

steeds te maken hadden met strenge coronamaatregelen, moest haar deelname per filmpje worden 

verstuurd. Vanmorgen kwam er een telefoontje speciaal voor Loïs, want… zij heeft de regioronde 

gewonnen! Dat betekent dat zij als winnares de gemeente Hardenberg gaat vertegenwoordigen in 

de provinciale finale. Deze zal begin maart worden georganiseerd in het theater in Ommen. 

Spannend, maar ook heel leuk. Zet ‘m op, Loïs! 

 

Letterfeest 

De juffen van groep 3 vierden vandaag hun verjaardag, gecombineerd met het Letterfeest. En dat 

het feest was...dat kun je wel zien! De kinderen kwamen mooi verkleed op school en hebben een 

supertoffe ochtend gehad met spelletjes, liedjes, lekkere dingen en natuurlijk met LETTERS. Door de 

hele school was er een speurtocht naar letters, rijmpjes en versjes....Alle kinderen hebben hun 

letterdiploma behaald, om trots op te zijn! Gefeliciteerd jongens en meiden van groep 3! Het was 

een hele gezellige ochtend, en wat fijn dat iedereen er was! 

 

 



 

 

Nog meer feestelijk nieuws: 

Meester Nick is geslaagd voor zijn diploma 

op het Alfa College en mag zich nu echt meester noemen! Van harte gefeliciteerd en fijn dat je nog 

een poos bij ons kan blijven! 

 

 

Olympische winterspelen 

 

Ook dit was weer een hele leuke 

activiteit. In de gymzaal was er 

een prachtig circuit opgebouwd 

in het kader 

van de 

Olympische 

winterspelen. 

Er werd 

gesnowboard, 

geskied, 

gebobsleed 

etc. Ook de 

Olympische 

ringen ontbraken niet. Volgende week komen ook de 

andere groepen nog aan de beurt. Dank meester 

Marijn! 

 



Juf Petra 60 jaar! 

Juf Petra is morgen jarig en hoopt 60 jaar te worden, 

een hele mijlpaal! Helaas was de juf wegens corona in 

quarantaine, maar dat bracht ons op het idee om haar 

thuis, op afstand te verrassen met een bezoekje. Met 

alle kinderen van de hele school vertrokken we in 

optocht naar de Meidoornstraat en zongen we de 

jarige juf toe. Juf verbaasd en verrast achter het raam, 

vergezeld door haar man en de nieuwsgierig kwispelende honden, wist niet was ze zag!! Door de 

hele school werd ze toegezongen en gefeliciteerd en een bosje bloemen werd op veilige afstand bij 

haar achtergelaten. Juf, van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Hopelijk ben je snel weer 

helemaal beter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra leesonderwijs 

In verband met de (eventueel) opgelopen leerachterstanden door corona, heeft elke school subsidie 

aan kunnen vragen om deze achterstanden in te kunnen lopen. Wij hebben destijds die subsidie 

gekregen en besloten om dit geld in te zetten voor ons leesonderwijs. Twee keer per week kwam 

een aantal kinderen al om 8.00 uur 's morgens naar school, soms nog in het donker, om samen met 

de leerkracht of begeleider te oefenen met het lezen: Vooral veel leeskilometers maken, letten op 



de leestekens, de intonatie en natuurlijk de 

spelling.  Ook hadden we tijd voor een 

praatje en was er persoonlijke aandacht 

voor elkaar. Dat was fijn. 

Een hele prestatie jongens en meisjes en 

petje af dat jullie er zoveel voor over 

hadden! 

 

We gaan nu nog 1 weekje door tot de 

voorjaarsvakantie en dan stoppen we 

hiermee. We hopen natuurlijk dat alle 

kinderen vooral ook thuis blijven lezen. We 

kunnen het niet genoeg benadrukken. Het 

lezen moet altijd onderhouden worden, anders zakt het zo weer weg. Dus we willen eigenlijk alle 

ouders vragen om uw kind thuis vaak te laten lezen, het liefst hardop. Dit is echt in het belang van 

uw kind en zijn/haar ontwikkeling. 

De meesters en juffen die hebben geholpen: Hartelijk dank. Ouders: Bedankt voor jullie support. 

 

Corona 

Juf Marleen en juf Petra waren allebei positief getest en zijn afgelopen week in quarantaine 

geweest. We hopen dat ze maandag weer op school zullen zijn. Beterschap verder.  

Er zijn veel kinderen positief getest en we missen dus veel kinderen op school. Het gaat op en af. We 

hopen dat ze er niet al te ziek van zijn. Alle zieken wensen we veel beterschap toe.  

Verder volgen we nog steeds de protocollen die we op het vorige Fonteintje hebben vermeld. Zie de 

website, Fonteintje nr.16, en kijken we uit naar de verdere versoepelingen die aangekondigd 

worden! 

 

Nog 1 weekje en dan begint de 

voorjaarsvakantie. 18 februari 12.00 groep 

1 t/m 4 en 14.30 groep 5 t/m 8. 

 

We wensen u allen een heel fijn weekend 

toe. 

 

Hartelijke groeten, 

Team De Fontein. 


