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We hopen dat u een fijne vakantie heeft
gehad? Maandag 27 augustus start onze
school weer met de lessen.
We hebben heel hard gewerkt om onze
school, na de verbouwing van alle lokalen
beneden, weer netjes in te richten.
Alle muren en vloeren zijn nieuw van de
groepen 1 t/m 3. Er zijn nieuwe
keukenblokken geplaatst en de elektriciteit
is opnieuw aangebracht.
Daarnaast hebben wij een nieuwe
personeelskamer boven, zodat we de oude
weer kunnen gebruiken als klaslokaal.

Wat
komen gaat

Wij zijn er klaar voor om het schooljaar
2018-2019 in te luiden! We hopen dat onze
leerlingen ook veel zin hebben om te
starten.



U leest wat komen
gaat aan het einde van
Huisvesting
4
deze nieuwsbrief. Alle
data zijn op deze plek
op een rij gezet voor u.
Caroline Nieuwstraten
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Wist u
dat..........
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Juf Antoinette van den Brandt:

We zien u graag
a.s. maandag 27 augustus!
ma/di/do/vr
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huidige

Juf Dita Westerveld: woe



1-2 B

Juf Annelies Wolters

23

huidige

1-2 C

Juf Annelies Kraaijeveld:
ma/di/woe/do/vr

23

huidige

3A

Juf Bo van Luik: ma/di/woe/do/vr

21

lokaal vlakbij onderwijsterras

3B

Juf Wendy Pols: ma
Juf Elsemieke Stout: di/woe/do/vr

22

huidige

3-4

Juf Kirsten van Buuren: ma
Juf Jamie Duijnhouwer
di/woe/do/vr

26

klaslokaal waar eerder
personeelsruimte was

4A

Juf Sandra de Koning: ma/do/vr
Juf Wendy Pols: di/woe

29

lokaal waar vorige groep 4 zat

5A

Juf Ans Bouman: ma/di
Juf Marianne Botter: woe/do/vr

24

boven, achterin rechts

5-6

Juf Susanne Kuijper:
ma/di/woe/do/vr

26

boven, naast groep 5A

6

Juf Carina van Dijk: ma/di/woe/do
Juf Corina Schoonebeek: vr

25

boven, einde eerste gang

7

Meester Robin Koster: ma/di/woe
Juf Kirsten van Buuren: do/vr

29

boven, 2e lokaal

8

Juf Bonita vd Stelt:
ma/di/woe/do/vr

31

boven, eerste lokaal

Onze direct leidinggevenden zijn:
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Wist u
dat..........


We weer starten op
maandag 27
augustus.

Onze direct leidinggevenden zijn:
 Juf Corina Schoonebeek: bovenbouwcoördinator
 Juf Elsemieke Stout:
onderbouwcoördinator
 Caroline Nieuwstraten: directeur
Zij vormen met elkaar het managementteam. (MT)
Naast onze werknemers zijn er ook een aantal vrijwilligers wekelijks werkzaam bij ons op
school:
 Meneer Dirk Ketting:
ondersteunt de conciërge, helpt bij klussen en
reparaties.
 Meneer Pascal Naber:
ondersteunt de conciërge en leerkrachten bij
werkzaamheden.
 Mevrouw Nadia Fidani: ondersteunt leerkrachten bij allerlei werkzaamheden.

Bewegingsonderwijs op De Fontein
Wij vinden bewegen en dus de motorische ontwikkeling van kinderen zeer belangrijk.
Meester Arjan van Diggelen, gediplomeerd vakleerkracht bewegingsonderwijs, zal de
gymlessen verzorgen bij ons op school voor de groepen 3 t/m 8. Voorheen was er één gymles
per week, dit hebben we gelukkig uit kunnen breiden naar 2x per week. Hieronder ziet u in
het schema met daarin welke groep wanneer aan de beurt is.

Gymrooster
2018-2019
8:30 – 9:15
9:15-10:00
10:00 -10:45
10:45 – 11:30
11:30 – 12:15

maandag

donderdag vrijdag

Groep 3a
Groep 3 B
Groep 3/4
Groep 4
Groep 6

Groep 4
Groep 6
Groep 5
Groep 5/6
groep 8

13:15-14:00
Groep 5
14:00- 14:45 Groep 7
14:45 – 15:30 Groep 8

Groep 3A
Groep 3B
Groep 3/ 4

Groep 5/6
Groep 7

U ziet dat er groepen zijn die iets langer les hebben wanneer ze gymnastiek krijgen. Dit
kwartier wordt op een ander moment gecompenseerd. Hoe en wanneer dit gebeurt
verneemt u van de leerkracht van de groep. (weekbrief)
Bij de kleuters wordt onder leiding van de eigen leerkracht gymnastiek gegeven in het
speellokaal.
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Het leveren van onderwijskwaliteit.
Doen we de goede dingen en doen we deze goed? Dit vragen wij ons af binnen ons
managementteam (MT), ons gehele team, onze medezeggenschapsraad (MR) en via
enquêtes aan u en de leerlingen. Altijd staan we als team op scherp tijdens het maken van
belangrijke keuzes en het houden van de juiste koers. Intern beschrijven we dan ook ieder
schooljaar wat we gaan doen om onze kwaliteit nóg meer te verbeteren. Dit schooljaarplan
delen we met het gehele team en de MR. Natuurlijk delen we dit ook met u! Wat staat er
voor het schooljaar 2018-2019 op het programma? Hieronder leest u de hoofditems waar wij
naar streven:










Onderzoek naar wel of niet overgaan op continurooster: vanuit de
medezeggenschapsraad kwam vorig schooljaar het verzoek of we als school een
onderzoek naar draagvlak binnen het team en ouders willen instellen over het
continurooster. Dit onderzoek zullen we dit schooljaar starten.
Activiteiten organiseren op het onderwijsterras: ons terras nodigt uit tot
ontmoeting en diversiteit van onderwijs aan ons leerlingen. Er is een stuurgroep
samengesteld om leerzame activiteiten te organiseren op ons mooie terras.
Onderwijsinhoudelijk: Het schooljaar 2018-2019 zal met name een
onderwijsinhoudelijk jaar worden. We gaan werken aan nog beter(e):
o rekenonderwijs
o taal en woordenschat
o afstemming
Inrichten van een nieuw schoolplan: Iedere school binnen het regulier
basisonderwijs werkt volgens een volledig ingericht schoolplan dat 4 jaar beschrijft.
Dit ondernemingsplan geeft sturing en richting aan de school. Alle toekomstgerichte
doelen staan hierin beschreven. Welke school willen we zijn? Wat zijn onze
doelstellingen voor de komende 4 jaar? Dit schooljaar 2018-2019 zal een nieuw
schoolplan geschreven worden voor de komende 4 jaar met input vanuit het team
en de medezeggenschapsraad (dus u als ouder).
Afname tevredenheidspeiling: Wat vindt u van onze school? Wat gaat goed en wat
kan beter? Dat zouden we graag willen weten. Middels een tevredenheidspeiling
(enquête) vragen wij u in te vullen wat u van onze school vindt. Deze opbrengsten
delen we met u en verbeterpunten kunnen we meenemen in ons schoolplan.
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Ouderbetrokkenheid & Ouder vertel eens….
Ouderbetrokkenheid 3.0 is een manier van denken die onze school en ouders helpt om
goed en slim samen te werken. Een denkwijze die helpt om elkaar te begrijpen. En dat is
prettig, want als we herkennen waar de belangen overeenkomen en waar ze elkaar
versterken, dan geeft dat nieuwe inzichten en betrokkenheid op elkaar en de gehele
school. Een goed contact tussen school en thuis is van groot belang. Het heeft een
gunstige invloed op het welbevinden van het kind en de prestaties.
Voor ons is het dan ook één van de uitgangspunten: wij willen dat u daadwerkelijk
betrokken bent bij de ontwikkelingen en gebeurtenissen op school. Wij ontmoeten u
graag op school tijdens ouderavonden, inloopbijeenkomsten, schoolfeesten, sport- en
spelactiviteiten, voorlichtings- of gespreksavonden. Wij informeren u over alle belangrijke
gebeurtenissen, over algemene schoolzaken en vooral over het wel en wee van uw kind.
Wij stellen het ook erg op prijs als u ons op de hoogte houdt van gebeurtenissen die voor
ons van belang zijn.
Wat voor u en voor ons nieuw is dit schooljaar is het ‘Ouder vertel eens’-gesprek. Dit is
een gesprek waarbij u als ouder aan de leerkracht vertelt over uw kind. U vertelt het ons!
In de maand september organiseren we de ‘ouder vertel eens-gesprekken’. U krijgt
hiervoor via de DiGiduif een aparte uitnodiging. De informatie die ú aan het begin van het
schooljaar geeft is voor ons heel waardevol.
Daarnaast organiseren we opnieuw een aantal interessante ouderkopgroepavonden.
Tijdens deze avonden bespreken we de door u en ons ingebrachte onderwerpen. U wordt
tijdig hiervoor uitgenodigd via de DiGiduif.

Vakantierooster 2018-2019
1e schooldag



maandag 27 augustus 2018

Herfstvakantie



vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober



(maandag 29 oktober is voor het team een studiedag)

Kerstvakantie



vrijdag 21 december t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie



vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart



(maandag 4 maart is voor het team een studiedag)

Meivakantie



vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei

Hemelvaart



woensdag 29 mei t/m vrijdag 31 mei

Junivakantie



maandag 10 juni t/m vrijdag 14 juni

Zomervakantie



donderdag 18 juli t/m vrijdag 30 augustus

Op 12 april 2019 worden de Koningsspelen gehouden, de leerlingen zijn na 12.00 uur vrij.
Houd u er rekening mee dat woensdag 12 september a.s. staat gepland als stakingsdag. Of
we gaan staken wordt op dit moment geïnventariseerd.
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Maandagochtend
Vanaf dit schooljaar komt de informatieavond te vervallen en willen we op een andere
wijze ontmoeting mogelijk maken.
Maandagochtend 27 augustus a.s. openen de schooldeuren zich om 8.20 uur voor
leerlingen en hun ouders. Alle ouders en leerlingen zijn van harte welkom om het eerste
uur te gebruiken voor ontmoeting. Loopt u met uw kind mee naar de groep(en) van uw
kind(eren). Een ieder is vrij om rond te kijken en kennis te maken met de juf of meester.
Broertjes en zusjes mogen ook bij elkaar in de klassen kijken. U kunt een rondje door de
gehele school maken en informeel kijken in de klassen. In de groep van uw kind kunnen de
kinderen hun klasgenootjes weer ontmoeten en u kunt kennismaken met de juf of
meester. U krijgt een informatiepakket mee over de betreffende groep dat u rustig thuis
kunt lezen. Natuurlijk staat er koffie voor u klaar. Om 9.30 uur is de kennismakingsronde
ten einde en starten we met de lessen.
Op vrijdag 31 augustus bent u van harte welkom om vanaf 14.45 uur tot 15.15 uur een
kijkje te nemen in de groep van uw kind. Uw kind zal vertellen wat hij/zij heeft gedaan,
welke regels er zijn en hoe e.e.a. werkt in de groep.
Moet u werken en bent u niet in de gelegenheid om te komen? Geen nood, u krijgt het
informatiepakket van de groep via de DiGiduif toegestuurd. Daarnaast zullen we aan de
VSO-medewerkers vragen om de ronde door de school te lopen met de leerlingen, zodat
ook zij hetzelfde meemaken.
We zien u graag a.s. maandag 27 augustus!

Belangrijke data:
Maandag 27 augustus
Start eerste schooldag (met inloop)
Vrijdag 31 augustus
Ouders om 14.45 uur welkom: leerlingen vertellen…
Woensdag 12 september Leerlingen vrij ivm staking (nog onder voorbehoud)

Het team van CBS De Fontein.

