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Wat
komen gaat


U leest wat komen
4
gaat aan het einde van
deze nieuwsbrief. Alle
data zijn op deze plek
op een rij gezet voor u.

Huisvesting

Ieder jaar herdenken we de
gebeurtenissen van de tweede
wereldoorlog en vieren we
bevrijdingsdag. Even stilstaan bij
datgene wat nooit meer mag
gebeuren...
Mijn beide ouders zijn geboren net
voordat de tweede wereldoorlog
uitbrak, een tijd vol van onzekerheid,
spanning en angst. Doorzetten, hoop
houden, sterk blijven en aanpakken
waren in die tijd aan de orde van de
dag, niet opgeven. Ook na de tweede
wereldoorlog, toen alles weer
opgebouwd moest worden, bleef deze
attitude van kracht. Dat was niet altijd
leuk. Leuk was een woord dat niet zo
vaak voorkwam, daar ging het niet om.
Je deed het gewoon.

Tegenslagen horen erbij, op iedere
leeftijd. Je hoeft niet altijd bezig te zijn
met wat leuk is. Zo zit het leven niet in
elkaar. Door niet alles te plaveien voor
onze kinderen en ze te laten doorzetten
ook al is het niet altijd leuk, leren zij dat
niet alles vanzelf gaat. Dat iets ‘nog’ niet
lukt is niet erg.
Door tegenslagen waarderen we juist de
kleine dingen, zoals het mooie weer, een
goed boek of een lekkere maaltijd.
Mijn moeder zou zeggen ‘Wil je iets? Ga
er dan voor! Je moet er iets voor doen en
geef niet op. Het enige dat uit de lucht
komt vallen is regen...je bent veel sterker
dan je denkt!’
Zij waren sterk in die moeilijke tijden. Dat
zijn wij en onze kinderen in deze tijd van
vrijheid ook, dat mogen we niet
onderschatten.

Leuk en Like. Deze woorden verschillen
niet veel. Vandaag de dag willen we
graag dat alles zoveel mogelijk leuk is,
ook voor onze kinderen. We ‘liken’ alles
op Facebook en willen ‘geliked’
worden. Soms zeggen onze kinderen
het ook ‘het is saai’ en ‘niet leuk’...en
dan bedenken we gauw iets anders.
Mijn moeder zou zeggen ‘Als je het niet
leuk vindt zet je maar lekker door, dan
ben je er snel weer vanaf’.

Caroline Nieuwstraten
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Personeel
& Groepsverdeling
Maandagochtend

Let u nog op de
verkeersveiligheid bij het aanen uitgaan van de school?
Soms ontstaan er onveilige
situaties bij het brengen en
halen van de leerlingen.

Nog 10 schoolweken te gaan en dan zit dit schooljaar er al weer op! De tijd gaat snel. Het is
daarom
ook
om onskomt
bezig
houden met de
nieuwe
schooljaar.
Vanaf
dittijd
schooljaar
dete
informatieavond
tegroepsverdeling
vervallen en willenvan
we het
op een
andere
wijze
We groeien
flinkmogelijk
qua leerlingenaantal,
dus we overwegen met 13 groepen te starten komend
ontmoeting
maken.
schooljaar in plaats van 12 zoals we gewend zijn.
Maandagochtend 27 augustus a.s. openen de schooldeuren zich om 8.20 uur voor leerlingen
hun
ouders en leerlingen
zijn van
harte welkom
omdan
hetvoorheen,
eerste uur te
Ook en
zien
weouders.
dat deAlle
kleutergroepen
met meer
leerlingen
starten
dus een 4e
gebruikenopzetten
voor ontmoeting.
Loopt
metnieuwe
uw kind schooljaar
mee naar dezitgroep(en)
kleutergroep
in de loop
vanu het
er dik in.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
Achter
de schermen zijn we inmiddels al druk bezig met de groepsverdeling. Deze verdeling is
maken en informeel kijken in de klassen. In de groep van uw kind kunnen de kinderen hun
afhankelijk
van verschillende
factoren,
te weten:
klasgenootjes
weer ontmoeten
en u kunt
kennismaken met de juf of meester. U krijgt een
informatiepakket
onze financiële
middelen
mee over de betreffende groep dat u rustig thuis kunt lezen. Natuurlijk
staatonze
leerlingenaantallen
er koffie
voor u klaar. Om 9.30 uur is de kennismakingsronde ten einde en starten we
metde
van de leerlingenaantallen over de groepen
de verdeling
lessen.
 de voorkeuren van personeelsleden
31 augustus
u van harte welkom om vanaf 14.45 uur tot 15.15 uur een kijkje
Op vrijdag
de werkdagen
vanbent
personeelsleden
te
nemen
in
de
groep
van
uw
kind. Uw kind zal vertellen wat hij/zij heeft gedaan, welke
 onze ruimte
regels
er
zijn
en
hoe
e.e.a.
werkt
in de groep.
Elk item maken we zo inzichtelijk mogelijk,
zodat we voor de school, de teamleden en de

leerlingen de juiste keuzes kunnen maken.

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
De definitieve
groepsverdeling
u van
onsdeongeveer
weken
het eindezodat
van het
VSO-medewerkers
vragen omkrijgt
de ronde
door
school te 3lopen
metvoor
de leerlingen,
schooljaar.
ook zij hetzelfde meemaken.
We zien ukleuters
graag a.s. maandag
27 augustus!
Verdeling
naar de
groepen 3

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we opnieuw twee groepen 3 maken in het nieuwe
schooljaar. Is uw kind er klaar voor om naar groep 3 te gaan? Samen met de juf en/of IB-er
heeft u gesprekken hierover. Voor de ene leerling is het vanzelfsprekend om door te stromen
naar groep 3, voor de ander (nog) niet. Gaat uw kind door, dan gaat hij/zij naar groep 3A of
groep 3B.
Hoe weet u in welke klas uw kind komt te zitten en op welke manier wordt dit bepaald op
onze school? De voorbereiding hiervoor is als volgt:
1. De leerkracht bepaalt samen met u en/of de IB-er of uw kind naar groep 3 gaat.
2. Zodra bekend is hoeveel leerlingen naar groep 3 gaan, komen alle
onderbouwleerkrachten bijeen voor een zorgvuldig overleg.
3. Bij de verdeling over de twee groepen 3 wordt rekening gehouden met:
a. vriendjes en vriendinnetjes
b. verdeling jongens / meisjes
c. aantallen per groep
d. aantal leerlingen met extra zorg per groep
4. Nadat de verdeling bekend is krijgt u de leerlingenlijst van groep 3A en groep 3B
toegezonden via Social Schools.
5. Deze lijst is definitief. Ruilen is niet mogelijk, tenzij er zeer zwaarwegende argumenten
worden aangevoerd.
6. Zit uw kind net niet bij dat ene vriendje of vriendinnetje? Let op: uw kind zal elke dag
kunnen spelen met dat vriendje of vriendinnetje. Buiten spelen gebeurt namelijk met
de groepen 3 gezamenlijk. Daarnaast zijn er wekelijks/maandelijks gezamenlijke
activiteiten met de groepen 3 als geheel.
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Huisvesting
Lokaal tekort
Doordat we flink groeien qua leerlingenaantal is er al vroegtijdig (begin van dit
huidige schooljaar) een aanvraag gedaan bij de wethouder voor een nieuw lokaal bij
De Fontein. Dit is door de wethouder toegezegd, maar wanneer het lokaal geplaatst
gaat worden is nog niet bekend.
Het kan zo zijn dat we tijdelijk de 13e groep huisvesten in het speellokaal van onze
school of in de ruimte van SKR. Dit is een tijdelijke situatie, totdat het nieuwe lokaal
gebouwd is. We houden u hiervan op de hoogte.
Warmte boven
Onze vereniging PCPO doet een flinke duit in het zakje om de warmte boven te
verhelpen. Nadat zorgvuldige metingen en onderzoeken zijn gedaan is gebleken dat
het inderdaad op bepaalde tijden te warm is boven. Binnenkort zal er een dure
aanpassing uitgevoerd gaan worden aan ons klimaatbeheersingssysteem, zodat we
de bovenverdieping van koele lucht kunnen voorzien.
Vloeren in de was
In de meivakantie zijn alle vloeren in de was gezet. Ze zijn weer fris en schoon en
voorzien van een dekkende laag.
Schoolplein
Tijdens de vergadering met de medezeggenschapsraad is besloten dat er een nieuwe
‘bouwgroep’ opgericht gaat worden om de voorbereiding/inrichting en organisatie
van het te vernieuwen schoolplein op zich te nemen. We streven er naar om het
kleuterplein geheel te vernieuwen en het plein aan de voorzijde. De ‘bouwgoep’
bestaat inmiddels uit 3 MR-leden, teamleden en ondergetekende. We plannen
binnenkort onze eerste bijeenkomst.
Natuurlijk houden we u volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.
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Groep 8
Ook de leerlingen van groep 8 gaan hun laatste schoolweken in!
Nog 10 weken les. Voor hen eigenlijk 9, omdat zij na de afscheidsavond vrij zijn.
Voor deze leerlingen is het een extra spannende tijd, want zij gaan onze school
verlaten. Alle leerlingen hebben inmiddels een plaats binnen het voortgezet
onderwijs gekregen die zij voor ogen hadden. De Cito-eindtoets is afgenomen en er
liggen nog allerlei leuke activiteiten in het verschiet. Zo gaan ze nog op werkweek, is
er de afscheidsavond en de BBQ.

Voorjaarsmarkt
Nu willen de leerlingen van groep 8 niet alleen genieten van de activiteiten die bij
hun groep horen, maar ook iets moois organiseren voor alle leerlingen van De
Fontein. Daarom is er op woensdag 8 mei a.s. een gezellige rommelmarkt voor
iedereen! ‘s Middags is er voor een ieder wat wils. De leerlingen hopen dat het een
feestelijke, gezellige markt wordt met veel bezoekers. U bent dan ook van harte
uitgenodigd op woensdagmiddag 8 mei.

Belangrijke data april 2019:

woensdag 8 mei

maandag en

voorjaarsmarkt

dinsdag 13-14 mei

schoolfotograaf

dinsdag 28 mei

schoolreis

woensdag 29 mei

extra vrije dag

donderdag 30 mei

Hemelvaart (vrij)

vrijdag 31 mei

vrij
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Het team van CBS De Fontein

