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

Het heerlijke weer is aangebroken.


Naar buiten allemaal! Lekker
genieten van de zon!


Natuurlijk weten we dat buitenspelen
heel belangrijk is voor onze kinderen,
ook bij minder goed weer. Toch wordt
er door kinderen minder buiten
gespeeld dan 20 jaar geleden.
Rennen, springen, graven in het zand…
Buitenspelen is niet alleen goed voor
kinderen vanwege de frisse lucht, maar
er zijn nog veel meer redenen om je
kind dagelijks minstens een uur buiten
te laten bewegen. Om maar wat te
noemen: buitenspelen maakt een kind
sterker en socialer.
Wist u dat...








kinderen beter eten en slapen
wanneer ze regelmatig buiten
spelen?
buitenspelen voor een sterk
gebit en sterke botten zorgt
door de vitamine D die je
aanmaakt door zonlicht?
het advies is om na schooltijd
elke dag een uur buiten te
spelen?
kinderen goed leren voor
zichzelf op te komen door met
elkaar buiten te spelen?





door veel en vaak buitenspelen
kinderen steeds beter in staat
zijn zelf situaties (creatief) op te
lossen?
kinderen zich na het
buitenspelen veel beter kunnen
concentreren?
kinderen heel veel ontdekken
tijdens het buitenspelen?
kinderen ervaren waar ze goed in
zijn wanneer ze veel
buitenspelen?
Kinderen die veel buitenspelen
een betere hersenontwikkeling
en leervermogen hebben?

Bovenstaande ‘wist u dat’-items zijn
misschien inkoppers die we zelf kunnen
bedenken, maar zo bij elkaar gezet zien
we nogmaals dat het voor de
ontwikkeling van onze kinderen een
noodzaak is dat ze (dagelijks) buiten
spelen. Niet alleen in de lente en zomer,
maar gewoon elke dag/week. Hup, naar
buiten allemaal!

Caroline Nieuwstraten
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Dank voor uw bijdrage…
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.

Wat hebben onze leerlingen een fantastische schoolreis gehad!
Dit komt
door u. Ukomt
heeft
op tijd de
ouderbijdrage
betaald
daardoor
Vanaf
dit schooljaar
deallemaal
informatieavond
te vervallen
en willen
we open
eenhet
andere
wijze
mogelijk gemaakt
alle leerlingen konden spelen bij Pukkemuk en Duinrell. Het was
ontmoeting
mogelijkdat
maken.
een feestje.
Maandagochtend 27 augustus a.s. openen de schooldeuren zich om 8.20 uur voor leerlingen
en
hun
ouders.
Alle leerlingen
ouders en leerlingen
zijn van harte
welkom
om het
uurmaken
te
Ons
team
en alle
willen u hartelijk
bedanken
voor
het eerste
mogelijk
van deze
gebruiken
ontmoeting.
Loopt u met
uw kind mee naar de groep(en) van uw kind(eren).
geweldigevoor
dag.
Volgend schooljaar
weer?
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
Huisvesting
regels
er zijn en hoe e.e.a. werkt in de groep.

In de junivakantie worden er in elke klas op de bovenverdieping boven het plafond (niet

in hetu zicht)
die perom
klaslokaal
bediend
kunnen
worden.
Moet
werkenspeciale
en bent airco’s
u niet ingeplaatst
de gelegenheid
te komen?
Geen nood,
u krijgt
het Op deze
informatiepakket
groep via
DiGiduif
toegestuurd.
Daarnaast zullen we aan de
wijze kunnen wijvan
hetdeklimaat
in de
elke
klas goed
beheersen.
VSO-medewerkers vragen om de ronde door de school te lopen met de leerlingen, zodat
ook
hetzelfde
De zij
plek
voor demeemaken.
lift en de bekleding van de trap is ingemeten. Nu alleen nog een datum
afstemmen met de leverancier en dan wordt de lift en de bekleding van de trap
geplaatst.

We zien u graag a.s. maandag 27 augustus!

Aanmelden leerlingen
CBS De Fontein kent geen leerlingenstop of een wachtlijst, iedereen is van harte welkom.
Wel stellen we het zeer op prijs wanneer leerlingen tijdig worden aangemeld. Voor
broertjes en zusjes hoeft er geen intakegesprek plaats te vinden, u kunt bij de directie
een inschrijfformulier ophalen.
Zijn er zorgen die u eerst wilt bespreken voor aanvang van de basisschoolperiode, dan
kan dat met onze intern begeleider mevrouw Veronique van Helten.
Voor nieuwe leerlingen geldt: maak altijd een afspraak met de directie voor een
intakegesprek (oriënterend gesprek). U krijgt dan een rondleiding, informatie over onze
school en u kunt alle vragen stellen die u heeft. U kunt een afspraak maken door te
bellen naar het volgende nummer 0180-411989 van CBS De Fontein en te vragen naar
mevrouw Caroline Nieuwstraten (directeur)
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Uitslag Cito-eindtoets groep 8
Al onze leerlingen van groep 8 hebben vorige maand meegedaan met de landelijke
Centrale Eindtoets. De uitslag van deze toets is 533,9. Met 13% gewogen leerlingen
op onze school hebben we de Eindtoets netjes behaald. De ondergrens voor een
school met 13% gewogen leerlingen is namelijk 530,7.
Dit betekent dat we al jaren op rij de norm van de Landelijke Centrale Eindtoets
behalen.
Al onze leerlingen hebben inmiddels het door hen gewenste plekje op het voortgezet
onderwijs gekregen. Nog even groep 8 afronden...en dan...op naar de middelbare
school!

Sponsorloop Roparun
Op initiatief van de organisatoren van de Roparun organiseren we op woensdag 5
juni a.s. een sponsorloop van 10.00-11.30 uur. Al het geld dat we ophalen is voor de
Roparun. Wilt u komen kijken of uw steentje bijdragen aan het goede doel? Kom dan
gerust langs!

Zending
Elke maandag mogen leerlingen geld meenemen voor de zending. Er is inmiddels €
368, 00 opgehaald voor de Beb Kleine preschool in Zambia. Dit is de school waar juf
Bo van Luik heeft gewerkt. Hartelijk dank daarvoor!
We blijven met elkaar sparen en zullen binnenkort op een ludieke wijze de cheque
overhandigen.
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Belangrijke data juni 2019:
woensdag 5 juni
maandag 10 juni t/m vrijdag 14 juni
week 27
maandag 8 juli
vrijdag 12 juli
dinsdag 16 juli
woensdag 17 juli
donderdag 18 juli

sponsorloop Roparun
junivakantie
oudergesprekken facultatief
afscheidsavond groep 8
BBQ groep 8
kennismaken met nieuwe juf/
meester
rapport mee en laatste schooldag
start zomervakantie (leerlingen vrij)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het team van CBS De Fontein

