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Nog 2 weken en dan is het zomervakantie.
Dan is het schooljaar voorbij. Wat hebben
we veel gedaan en meegemaakt met
elkaar. De kinderen zijn alweer een jaartje
ouder, ze worden groot.

Voor de leerlingen van groep 8 betekent
het afscheid nemen van hopelijk een hele
fijne bassischooltijd. Zij gaan de wijde
wereld in en verkennen hoe het is op het
voortgezet onderwijs. Wij wensen hen heel
veel succes en veel geluk toe!
In deze (korte) nieuwsbrief leest u nog de

laatste nieuwtjes.

Wat
komen gaat
Huisvesting



4

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

Caroline Nieuwstraten
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Nieuwsbrief CBS De Fontein
Dank voor uw hulp!
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.

Zonder vrijwilligers zouden vele activiteiten geen doorgang vinden bij ons op school. En
wat heeft
u ons veel
ende
vaak
geholpen ditte
schooljaar!
Fruitmoeders,
hulp
bij wijze
Vanaf
dit schooljaar
komt
informatieavond
vervallen en
willen we op een
andere
schoolreis/koningspelen/sportdagen
etc. luizen pluizen, extra lezen, schoonmaken en ga
ontmoeting
mogelijk maken.
zo maar door…..
Wij zijn ontzettend
blij met a.s.
deze
extra de
handen
en willen
u om
hartelijk
bedanken
voor uw
Maandagochtend
27 augustus
openen
schooldeuren
zich
8.20 uur
voor leerlingen
en
hun
ouders.
Alle
ouders
en
leerlingen
zijn
van
harte
welkom
om
het
eerste
uur
te
inzet! Heeft u veel geholpen, dan krijgt u van ons als blijk van waardering een (klein)
gebruiken
voor
ontmoeting.
u met
kindlaatste
mee naar
de aan
groep(en)
van uw kind(eren).
symbolisch
presentje.
UwLoopt
kind zal
dituw
in de
week
u geven.
Een ieder is vrij om rond te kijken en kennis te maken met de juf of meester. Broertjes en
zusjes
mogen
ookerg
bij elkaar
in de klassen kijken. U kunt een rondje door de gehele school
Nogmaals
heel
bedankt!
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.

Huisvesting
Moet
u werken en bent u niet in de gelegenheid om te komen? Geen nood, u krijgt het
De airco’s bovenvan
zijn
is eentoegestuurd.
geweldige Daarnaast
investering
geweest!
informatiepakket
defantastisch,
groep via dedat
DiGiduif
zullen
we aan de
VSO-medewerkers vragen om de ronde door de school te lopen met de leerlingen, zodat
ook
hetzelfde22meemaken.
Op zij
maandag
juli wordt de lift geplaatst bij de trap, daarnaast wordt de trap ook
bekleed met stroef vinyl.

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

Volgende week komt de bouwgroep Plein Fontein opnieuw bijeen om zich te buigen over
de inrichting en uitvoering van de renovatie van beide pleinen. Zodra er concreet nieuws
is vertellen wij u dit.
De beschikking voor de bouw van een of twee lokalen is door de gemeente afgegeven.
Dit betekent dat we komend schooljaar een of twee lokalen gaan bijbouwen.
In 2020 staan de kozijnen van de onderbouw op de planning.
U ziet het…ook bij zo’n mooi nieuw gebouw blijven we plannen maken en
werkzaamheden uitvoeren om het nog mooier en moderner te maken.

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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Groepsverdeling
Vandaag krijgt u van ons een uitgebreide informatiebrief over de groepsverdeling.
De ouders van de leerlingen die in de groepen 1 t/m 3 zitten krijgen een aparte brief
met de indeling/verdeling over de groepen.
Deze groepsverdeling is zeer zorgvuldig tot stand gekomen en is definitief. U kunt
niet zelf kiezen voor een juf of een meester of bij welk vriendje/vriendinnetje uw
kind komt. Leest u de toelichting goed door, dan begrijpt u de totstandkoming van
het geheel.

Belangrijke data juni 2019:
week 27
maandag 8 juli
vrijdag 12 juli
dinsdag 16 juli
woensdag 17 juli
donderdag 18 juli

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 de Fontein wenst u (alvast) een hele fijne
zomervakantie toe!

