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Maandag 3 juli vanaf 15.15 uur
op het Kleuterterras afscheid
nemen voor de ouders en
kinderen van meester Ieke Jan,
juf Leonie, juf Marlies en
meester Kemper.
Woensdag 5 juli krijgen de
kinderen hun rapport mee en
.......start de zomervakantie.
Op maandag 21 augustus 2017
zwaaien de (nieuwe)
schooldeuren weer open.
Woensdagavond 5 juli BBQ
groep 8 samen met alle
leerkrachten.

In gedachten verzonken zit ik achter mijn
computertje terwijl ik voor u de laatste
nieuwsbrief schrijf. Want een bijzonder
schooljaar is bijna ten einde. Wat is er veel
gebeurd. Zo waren er verdrietige
momenten, zoals het overlijden van Lativa
Xavier da Moura, de moeder van Chaira en
Isaura uit groep 6 en de zoon van juf Ans,
Matthias. Maar er waren ook veel mooie
momenten. Zo kregen we eindelijk het
groene licht voor de nieuwbouw en de
renovatie. Zo was er een prachtige
Kerstviering met zeer veel belangstellenden. Hadden we een succesvolle themaavond met een spetterend optreden van
de mystery guest Imro Bell, de opa van
Jennely . Tijdens deze avond herijkten we
samen met de ouders onze visie, die staat
als een huis met dadelijk een waar
Onderwijsterras. We hadden een geweldige
avond4daagse waar bijna 100 kinderen aan
deelnamen. De kids van groep 8
realiseerden een prima score op de CITO
eindtoets. Konden we op 26 juni onze 300e
leerling Sara van Ooijen feestelijk onthalen,
samen met de nieuwe directeur Caroline
Nieuwstraten. En natuurlijk niet te
vergeten de fantastische première van de
afscheidsfilm van groep 8 in het stampvolle
theater Cascade te Hendrik Ido Ambacht.
Een avond om je vingers bij af te likken.
En natuurlijk waren er nog veel meer
mooie activiteiten en gebeurtenissen.
Ik wil eerst alle kinderen bedanken voor
hun geweldige inzet dit schooljaar.
Er is hard gewerkt en veel samengewerkt,

kortom er is veel geleerd. Daarnaast was er
ook veel plezier, een belangrijke voorwaarde
om tot leren te kunnen komen.
Ook de vele tientallen hulpouders waren dit
schooljaar van onschatbare waarde. Mooi
om te zien wat de Oudercommissie weer
voor elkaar heeft weten te boksen, chapeau.
Met name Corrine Karel wil ik bij deze nog
extra bedanken voor haar tomeloze inzet en
het uitvoeren van het penningmeesterschap
Een extra complimentje voor de
overblijfmoeders is hier wel op zijn plaats. Ga
er maar aan staan 4 maal in de week meer
dan 100 kinderen "opvangen".
En tot slot "mijn" team. Een fantastische
groep mensen die onder lastige en soms
zware omstandigheden moesten presteren.
En dat hebben zij gedaan .. en hoe. Een
prestatie van formaat. Ik ben trots op hen.
Dadelijk stappen zij samen met de kinderen
hun nieuwe en gerenoveerde school binnen.
Een prachtig gebouw waar het werken voor
en met de kinderen nog leuker, uitdagender
en fijner zal worden.
Ik wens u en uw kinderen een succesvolle,
leerzame en prachtige toekomst op cbs De
Fontein, het was voor mij een genoegen om
met u een stukje op te mogen wandelen.
Het gaat u allen goed.

Rene Kemper
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Nieuws van de directie (vervolg)
Wist u
dat..........










Alle kinderen van CBS De
Fontein donderdagochtend op
een ijsje zijn getrakteerd door
de uitvoerder van de
nieuwbouw dhr. Johan Krijger!
Nog enkele ouders de
ouderbijdrage voor dit
schooljaar nog niet hebben
voldaan 
Wij de centjes van de
ouderbijdrage hard nodig
hebben voor de vele extra
activiteiten die cbs De Fontein
organiseert.
We de afgelopen week weer 7
nieuwe leerlingen hebben
ingeschreven.
Wij 4 nieuwe moeders of vaders
zoeken voor het overblijven.
Hebt u interesse of u wilt eerst
iets meer weten neem dan
contact op met Martine de
Jong, coördinator TSO.
Voor het uitvoeren van deze
werkzaamheden ontvangt u
een vrijwilligersvergoeding

Inmiddels is de groepsindeling bekend en
weten de kinderen in welke groep, bij welke
juf of meester en in welk lokaal zij in het
nieuwe schooljaar komen. Het is ieder jaar
weer een hele puzzel, maar we zijn blij dat
er over de gehele linie een gevoel van
tevredenheid is over de indeling. Kortom
een compliment voor de MT leden die voor
het puzzelen heel wat zweetdruppeltjes
hebben gelaten.

Elly Maaskant neemt voorlopig de
conciërgetaken van Rene de Lely waar. Wij
verwachten dat Rene de Lely na de
zomervakantie start met zijn re-integratie.

Wat het MT betreft in het schooljaar 20172018 zal het MT gevormd worden door ;
Caroline Nieuwstraten (directeur),
Elsemieke Stout (onderbouw), Suzanne
Nobels (middenbouw) en Corina
Schoonebeek (bovenbouw). De interne
begeleiding zal in handen zijn van juf
Veronique van Helten (ma-di-do). Op de
woensdagen is juf Veronique als intern
begeleider werkzaam op cbs De Klimop
Rijsoord. De leerling- en
personeelsadministratie blijft in handen van
juf Nicolien.

Première film groep 8 een prachtige happening.
In een ware discobus kwamen de "filmsterren" rond 19.30 uur aangereden op de HogeKade 50 te
Hendrik Ido Ambacht. Langs de rode loper stonden tientallen belangstellenden die de kinderen
toejuichten en fotografeerden .Trots en een beetje gespannen stapten de kinderen onder leiding
van juf Bonita en juf Marianne de bomvolle theaterzaal van het Cascade theater binnen. De
première film was ronduit geweldig. Ook om de bloopers die na afloop getoond werden, werd
vreselijk gelachen. De avond was tot in de puntjes verzorgd. Ik heb na afloop veel ouders gesproken
die hun waardering hebben uitgesproken voor deze onvergetelijke avond voor hun zoon of dochter.
Vrijdagmiddag 30 juni werd de film aan alle groepen getoond. Ook hier was het enthousiasme groot.
Het schooljaar voor onze 8 ste groepers zit er nu echt op. We zullen jullie missen, jullie waren een
fijn stel en heerlijk om mee te werken. Veel succes op jullie nieuwe school.
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18 juni jl. juf Marlies jarig was
Bakkerij Vos dit schooljaar het
brood voor Pasen en het
stokbrood voor de BBQ van
groep 8 heeft gesponsord
De staking op dinsdag 27 juni
prima verlopen is en de ouders
veel steun hebben betuigd.
Meester Kemper tijdens de
zomervakantie aanwezig is om
de renovatie te ondersteunen.
De kinderen en ouders van
groep 4A meester Kemper
maandag 26 juni jl. hebben
uitgenodigd voor een geweldige
picknick.
Zij hem ook een plakboekje met
afscheidshandjes hebben
gegeven.
de hulpouders op
woensdagmiddag 28 juni in het
zonnetje zijn gezet en heerlijk
hebben gesmuld van taart
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Oplevering nieuwbouw en start renovatie
Vrijdag 7 juli wordt het nieuwe schoolgebouw van cbs De Fontein opgeleverd.
Weer een mijlpaal. Helaas is het niet meer gelukt de kinderen voor de
zomervakantie al een kijkje in het gebouw te laten nemen. Dit heeft vooral te
maken met het uitharden van de vloeren. Op donderdag 6 en vrijdag 7 juli worden
alle spulletjes in het "oude schoolgebouw" in verhuisdozen opgeslagen en worden
de oude leerlingensetjes en het overige oude meubilair afgevoerd. Maandag 10 juli
start vervolgens de 1e fase van de renovatie. Eerst veel sloopwerk, oude plafonds
eruit, slopen van muren, oude vloeren in de gang eruit. Daarna het opbouwwerk.
Een ware uitdaging. Met een ploeg van rond de 20 mensen gaat deze klus, onder
leiding van Ruud van Loon geklaard worden.
Vanaf maandag 14 augustus gaan we de school weer inrichten. Zo komen er
nieuwe leerlingensetjes en nieuwe kasten en is de 1e fase van het Onderwijsterras
gereed. Op maandag 21 augustus zal meester Kemper formeel de sleutel aan juf
Caroline Nieuwstraten overhandigen.
Op vrijdag 13 oktober 2017 zal de officiële opening plaatsvinden

CBS De Fontein – ruim 300 leerlingen
En eindelijk was het dan zo ver. CBS De Fontein heeft de 300 ste leerling
binnen haar muren. Sara van Ooijen is de gelukkige.
Tussen 299 kinderen met discozonnebrillen op, fietste Sara, prachtig
feestelijk uitgedost, door de erehaag, terwijl ze regelmatig een high five
uitdeelde aan haar medeleerlingen. Aan het eind van de erehaag sneed zij
samen met de nieuwe directeur Caroline Nieuwstraten de feesttaart aan.
Daarna was het smullen geblazen voor iedereen. Inmiddels zijn we de 300
ruim gepasseerd en zijn we hard op weg naar de 310 leerlingen.

