
 

 

Pobazhannya myru dityam 
 
Vredeswensen voor kindermensen. 
 
Afgelopen weken maakten 250 kinderen 
van C.B.S de Fontein, O.B.S. de Akker en O.B.S 
de Vlinderhof in Sleen en Noord Sleen  
 
vredeswensen voor kindermensen in Oekraïne. 
 
Ze zijn opgehangen in de Dorpskerk. 
 
Vredeswensen in de vorm van harten, 
vlinders  - opdat nieuw leven kan uitbuiten 
en kinderen als vlinders kunnen spelen en 
buitelen in de zon 
en duiven - vredesduiven. 
 
Kids, wat fantastisch wat jullie hebben gemaakt. 
Ik hoop dat iedereen komt kijken hoe mooi de 
kerk eruit ziet! 
De kerk wil jullie graag bedanken met een 
klein cadeautje/aandenken. 
Heel, heel veel dank! 
 
- ds. Jitse Scheffer- 
 
 
 
 



Centsprent groep 7/8 

Op woensdag 30 maart had groep 7/8 een workshop Centsprent maken van Herman 
Roozen, Stripmaker des Vaderlands. Het was niet alleen een hele leuke en leerzame 
ochtend, maar ook nog eens één met een heel mooi resultaat. Met trots bij deze in de 
bijlage de Centsprent van groep 7/8. 
 

 

Schoolvoetbaltoernooi in Dalen 
 

 
Afgelopen woensdagmiddag hebben we met een jongensteam van groep 7 en 8 
meegedaan met het voetbaltoernooi in Dalen. Het leuke hierin was dat alle jongens van 
groep 8 mee gedaan hebben. We hadden het weer mee. We zaten in een poule met 5 
teams, dus we hadden 4 wedstrijden. De jongens hadden er zin en hebben ook hun 
uiterste best gedaan. Er was veel inzet en strijdlust, maar helaas was het geluk niet 
helemaal aan onze zijde. De eerste wedstrijd hebben we nog gewonnen, maar daarna 
werd het allemaal een beetje moeilijker. De volgende 3 wedstrijden hebben we jammer 
genoeg verloren. Al met al was het wel een leuke en gezellige middag. Supporters, 
scheidsrechter en de vervoerders allemaal bedankt. 
 

 
 



Sleen schoon 

 
Vorige week hebben we de actie Sleen schoon met z’n allen afgesloten. 
Gemeente Coevorden kwam met twee auto’s al het verzamelde afval ophalen. 
Alle zakken werden er door de kinderen zelf ingegooid. Opruimers bedankt! Dankzij 
jullie is Sleen weer mooi schoon! En laten we het zo houden! 
 

 

Route 8 
 
Dinsdagochtend 10 mei doen de kinderen van groep 8 de eindtoets. Elke school moet 
meedoen aan een zogenaamde eindtoets en wij doen daarvoor al een aantal jaren de 
Route 8. De Route 8 is een adaptieve toets, die de kinderen op hun Chromebook maken. 
Deze toets is voor elk kind uniek; de toets past zich automatisch aan, aan het niveau van 
het kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route van vragen. 
 
De toets bestaat uit verschillende onderdelen op het gebied van taal, spelling, rekenen 
en begrijpend lezen. Ook de volgorde waarin de kinderen de verschillende onderdelen 
maken, kunnen zij zelf bepalen.  
Juf Ilona is deze ochtend bij de toets aanwezig. 
 
Veel succes allemaal! 
 
Groep 7 krijgt deze ochtend les van meester Werner. 
 

 



Overdracht Joods monument 
 
Door alle corona maatregelen moesten we de afgelopen jaren ook de overdracht van het 
door onze school geadopteerde monument van de familie Heckscher in hele kleine kring 
doen. Dit jaar kunnen we gelukkig weer een officiële overdracht organiseren. 
 
Op donderdag 28 april vindt, vanaf 11.00 uur, weer onze eigen herdenking en overdracht 
plaats bij het monument naast de kerk. Groep 8 draagt dan de adoptie over aan groep 7. 
Er zal een bloemstuk gelegd worden en diverse mensen zullen kort spreken. Ook wordt 
er twee minuten stilte gehouden en zullen een aantal kinderen iets voordragen. 
 
Alle ouders van groep 7/8 hebben via de mail al een uitnodiging ontvangen, maar 
eventuele andere belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom. 
 

 
 

 

Koningsspelen 
 
Vandaag genieten alle leerlingen van De 
Akker van de Koningsspelen. Vandaag of 
morgen zullen hierover een artikel en foto’s 
op www.sleenweb.nl te vinden zijn. 
 

 

Pushnotificaties schoolapp 
 
We versturen regelmatig (nieuws)berichten via de  
schoolapp. In de app kunt u zelf het ontvangen van  
pushnotificaties aanzetten. Het wil nog wel eens  
voorkomen, dat dit ineens uit staat. Ze zijn er bij  
SchoolsUnited van op de hoogte en er mee bezig om  
dit op te lossen. Wellicht is het tot die tijd voor 
ouders handig om af en toe te controleren of het 
ontvangen van pushnotificaties nog aan staat, zodat 
u geen berichten mist. Dit kunt u doen door links 
bovenaan op de 3 streepjes te drukken, vervolgens 
op het blokje waar uw eigen naam staat, dan kunt u 
onderaan kiezen voor pushnotificaties en kunt u het 
aanzetten, wanneer dit nog niet het geval is. Zie 
foto. 
 
 

 

http://www.sleenweb.nl/


Schooltijden 
 
We starten elke ochtend om 8.30 met onze lessen. 
De bel gaat om 8.25. De kinderen van groep 1 t/m 4 
kunnen dan direct naar binnen. De kinderen 
van groep 5 t/m 8 wachten op het plein bij  
de leerkracht. Zodra het niet meer zo druk is in de hal,  
gaan ook deze kinderen naar binnen. Op deze manier 
kunnen we allemaal om 8.30 uur starten met de 
lessen. We willen jullie vragen om hier rekening mee 
te houden en er voor te zorgen dat de leerlingen om 
8.25 uur op school zijn. Dit geldt ook voor de 
middagen. Dan willen we om 13.00 uur starten met de 
lessen en gaat de bel om 12.55 uur. 
 

 

Agenda 
 
27-04-2022   Koningsdag: leerlingen vrij 
28-04-2022   Overdracht Joods monument 
02-05-2022 t/m 06-05-2022 Meivakantie  
07-05-2022   Oud papier: vertrek om 09:00 uur vanaf school.  

fam. Gruben, fam. Dittrich, fam De Koning, fam. Fuhler,  
 fam. Van Spall, fam. Wiegers 

10-05-2022   Eindtoets groep 8 
12-05-2022   Studiemiddag team: leerlingen 12.00 vrij 
13-05-2022   Uitgave nieuwsbrief nummer 17 
 
 
 

 

Directie/locatiecoördinator aanwezig 
 
Maandag 25 april   Corianne de Jonge 
Donderdag 28 april   Petra van de Pauvort  
Maandag 9 mei   Corianne de Jonge 
Woensdag 11 mei   Marlies Bisschop, Petra van de Pauvort &   
     Corianne de Jonge 
 
Directie is bereikbaar op: 06-38998893 
 

 

 


