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Beste ouders, 

 

 

Nieuwe kleuters 

In januari zijn de volgende kinderen bij ons op school gekomen: 

Vince Lamberink, Jaycen Meier, Julan Spijkers en Naud Westra. 

Binnenkort komt Milian Hudepohl er ook nog bij.  In groep 3 is Renske wassenaar gestart. Van harte 

welkom jongens en meisjes en we hopen dat jullie een hele fijne tijd hebben bij ons op school. Ook 

de nieuwe ouders heten we van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderenquête 

Op dit moment hebben 45 van de 105 uitgenodigde ouders de enquête van onze school ingevuld. 

Dat is een mooi begin! 

Gisteren is er nog een herinneringsmail gestuurd naar alle ouders die nog niet gereageerd hebben 

en die als 1e in ons administratiesysteem staan vermeld; dus naar 1 van beide ouders of verzorgers.  

We hopen dat u dit wilt controleren en dat we al met al van alle gezinnen 1 ingevulde lijst retour 

mogen ontvangen. U kunt de lijst invullen t/m 31 januari a.s. Een mooi klusje voor dit weekend.      

Het is een anonieme vragenlijst en wanneer u punten niet weet 

kunt u dat gewoon aanklikken. Ook kunt u uw eigen op- en 

aanmerkingen kwijt. 

De uitslag is voor ons pas betrouwbaar wanneer meer dan de helft 

van de enquêtes retour komt.  

We hopen toch echt dat dit gaat lukken. 

Hartelijk dank alvast. 



Warme truien- dag 

Op vrijdag 10 februari is de landelijke warme 

truiendag. 

Op deze dag gaat de verwarming een paar 

graadjes lager en worden de kinderen met 

een lekkere warme trui op school verwacht. 

Dit doen we om aandacht te vragen voor een 

goede omgang met energie en uiteindelijk  

voor verbetering van het klimaat. In de 

klassen zal hier aandacht aan worden 

besteed. 

 

 

SAMEN IN ACTIE VOOR HET KLIMAAT! 

Elk jaar melden weer honderdduizenden Nederlanders zich actief aan voor 
Warmetruiendag onder het motto ‘verwarm jezelf, niet de wereld’. Want als iedereen 
één graadje lager stookt, één stookseizoen lang, bespaart dat 1 megaton CO₂; dat is 
een flinke hap uit de 3,4 megaton uitstoot die Nederland voor 2030 moet besparen in 
alle gebouwen. En wist je dat we allemaal samen op éen dag het jaarverbruik van 
drie Waddeneilanden besparen? Kortom: samen hebben we impact, en dát is waar 
we met Warmetruiendag voor gaan. 

 

Kerkschooldienst 

Aankondiging: Op zondag 12 maart is de volgende kerkschooldienst. Deze dienst is om 9.30 uur in de 

Kruiskerk. U wordt van harte uitgenodigd. 

 

 

Diatoetsen 

Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het Fonteintje en in de schoolkrant, zijn wij dit jaar gestart met 

de afname van de Diatoetsen. Deze toetsen vervangen de Citotoetsen die we voorheen afnamen. 

Momenteel zijn we druk bezig met de 

afname van deze toetsen. 

Wij informeren u graag over deze 

nieuwe manier van toetsen. Bijgaand 

vindt u een informatiefolder.  

Wilt u deze informatie doornemen? Zo 

bent u alvast voorbereid op het 

volgende oudergesprek waarin de 

leerkracht de resultaten met u zal 

bespreken. 

 

 



 

Letterfeest groep 3 

De leerlingen van groep 3 hebben in een half jaar tijd alle letters geleerd en de meeste kinderen 

kunnen daardoor nu al veel woordjes maken en eenvoudige verhaaltjes lezen. Omdat ze zo goed hun 

best hebben gedaan werd er afgelopen woensdag een letterfeest gehouden. Bijzonder leuk! Met 

woordspelletjes en een letterpuzzeltocht door de school en tegelijkertijd de verjaardag van de 

juffen, werd het een prachtig feest. Aan het eind van de ochtend waren alle ouders uitgenodigd om 

bij de uitreiking van de letterdiploma's aanwezig zijn. Een echte officiële diploma-uitreiking. Erg leuk. 

Gefeliciteerd allemaal! En nu maar goed blijven oefenen met het lezen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEO-battle. 

Bij het Vechtdalcollege in Hardenberg vindt binnenkort de GEO battle plaats. Bijna alle kinderen van 

groep 8 gaan daar naar toe. De Geobattle vindt plaats op woensdagmiddag 8 maart 2023 van 13.00-

16.00 uur 

Het programma: 

De GEO-battle bestaat uit twee onderdelen. Het ene onderdeel bestaat uit vijf battles. Dit zijn 

aardrijkskundige vraagstukken waarbij kennis, vaardigheid, creativiteit, samenwerking en 

doortastendheid centraal staan. Daarnaast is er een ontwerp-battle. 

Ouders en/of leerkrachten die de GEO-battle willen volgen zijn ook welkom. U bent (uiteraard) niet 

verplicht deze middag aanwezig te zijn. Het is ook mogelijk om de kinderen om 16.00 uur weer 

ophalen. 

 



 

Voorleeswedstrijd 

In groep 7/8 hebben de kinderen in de klas meegedaan aan de voorleeswedstrijd. Er zijn veel 

kinderen die mooi kunnen voorlezen maar middels een eerlijke stemming kwam Merle Niezink uit de 

bus als winnaar. Zij werd namens onze school afgevaardigd naar de regionale voorleeswedstrijden. 

In Dedemsvaart, in de Gashouder, mocht zij het deze week opnemen tegen andere schoolwinnaars. 

Door ouders, de juf en een aantal klasgenoten werd zij gesupport. 

Ze heeft het goed gedaan, maar de winnaar werd een leerling van een andere school. Het was een 

hele leuke ervaring. Fijn dat je onze school wilde vertegenwoordigen Merle. 

 

Nieuwbouw 

Alle voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn inmiddels gereed, alleen is het wachten nu op de 

NUTS- bedrijven. Zij moeten eerst starten met het aanpassen van bepaalde elektra- en gasleidingen.  

De aanvraag daarvoor is al lang de deur uit, maar de NUTS- bedrijven hebben het druk en wij staan 

gewoon op de wachtlijst. We zullen dus nog geduld moeten hebben. Het kan zeker nog een maand 

duren voordat de bouw dan werkelijk kan starten.  

Voorjaarsvakantie 

De voorjaarsvakantie begint op 24 februari a.s. 

voor de onderbouw om 12.00 uur en voor de 

bovenbouw om 14.30 uur. Ervaring bij heel veel 

scholen in Nederland leert, dat er vaak kinderen 

verzuimen op deze laatste dag voor de vakantie. 

Daarom vraagt de leerplichtambtenaar ons elk jaar 

om de afwezige kinderen die dag door te geven. 

Deze informatie wilden we u niet onthouden. 

 

Verjaardagen 

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag 

gewenst. 

 

 



Roodvonk 

Bij de kleuters zijn een paar kinderen besmet met roodvonk. Het is wel besmettelijk, maar niet 

gevaarlijk. Als uw kind zich goed voelt mag het gewoon naar school. 

 

Tot zover weer het nieuws. We wensen u allen een 

 

Hartelijke groeten, 

Team De Fontein 


