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Belangrijke data
27 juni: Stakingsuur, de school begint om half 10
28 juni: Koffiemoment De Fontein (12.00 uur)
28 juni: Kijkmoment (12.30 uur)
6 juli: Margemiddag, alle leerlingen ’s middags vrij
10 juli: Voortgangsgesprekken
12 juli: Voortgangsgesprekken
14 juli: Rapport mee
18 juli: Musical groep 8
19 juli: Slotactiviteit
20 juli: Schoonmaakavond
21 juli: Zomervakantie 11.45 uur

Algemene informatie vanuit school
Stakingsuur Onderwijs
De VCPO NG ondersteunt de stakingsacties van de bonden. Op 27 juni doen de leerkrachten van De
Fontein mee met de voorgestelde actie van de bonden. Dit betekent dat de deur pas om half 10 open
gaat. U moet tot half 10 zelf voor opvang van uw kind(eren) zorgen. Zie voor meer informatie de bijlage.
Afscheid
Op woensdag 19 juli, op de dag van de slotactiviteit, nemen we ook afscheid van juf Els en juf Anneke.
Nadere informatie over deze dag volgt.
Afname Cito-toetsen
Deze weken zijn de CITO-toetsweken. Om zich goed te kunnen concentreren is het belangrijk dat de
kinderen voldoende uitgerust op school komen. Op tijd naar bed dus!
Schooljaar 2017-2018
Groepsindeling
Het heeft even geduurd voordat voor de hele vereniging het plaatje rond was en nu kunnen we het
overzicht voor De Fontein definitief invullen. Vandaag krijgen de kinderen de ‘Formatiespecial’
toegestuurd en ik voeg deze brief ook toe als bijlage.
We gaan volgend schooljaar werken met 6 groepen: Hondengroep, Konijnengroep, groep 3, groep 4/5,
groep 6/7 en groep 7/8. De inzet van de leerkrachten wordt vermeld en de leerlingen uit groep 6 krijgen
ook een overzichtje mee in welke combinatiegroep ze volgend jaar zitten.
Als u hier vragen over hebt kunt u maandag even binnen lopen.
Interne begeleider
Anneke Velthuis neemt afscheid van De Fontein. Zij was vanuit Educonnect bij ons gedetacheerd. Ze
wordt opgevolgd door Marla Hendriks. Vanaf 1 juli gaat Marla voor twee dagen aan het werk op De
Fontein en kan Anneke haar inwerken en voor een goed overdracht zorgen.
Directie
Vanaf 1 september werk ik op dinsdag, woensdag en donderdag op De Fontein.
Tennislessen groepen 3, 4/6, 7 en 8
In samenwerking met Tennisclub Ten Boer worden er op maandag 19 en 26 juni tennislessen
georganiseerd voor de groepen 3, 4/6, 7 en 8 van CBS de Fontein. De twee lessen worden gegeven
tijdens de reguliere gymtijden en vinden plaats op de tennisbaan (Gaykingastraat 19, 9791 CE Ten
Boer). Leerlingen wordt verzocht om op 19, 26 juni en 3 juli hun binnen- en buiten sportkleding mee te
nemen. Aangezien het best fris kan zijn, is het handig om een vest en een jogging-/trainingsbroek mee te
nemen. Daarnaast is buitenschoeisel van belang (hier mogen geen noppen onder zitten). Op de
tennisclub is er gelegenheid om te kleden.
In de ochtend zal groep 7 zoals gewoonlijk verzamelen bij de sporthal. Gezamenlijk met de vakleerkracht
fietst de groep naar de tennisbaan. Groep 8 zal rechtstreeks naar de tennisbaan gaan en dan fietst de
vakleerkracht met de overblijfleerlingen terug naar school.
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In de middag worden leerlingen van groep 4/6 bij de tennisbaan verwacht. Juf Anouk zal met de
overblijfkinderen dan ook naar de tennisbaan komen. De leerlingen uit groep 3 kunnen bij de tennisbaan
weer opgepikt worden door de ouders. Kinderen die naar de BSO gaan, lopen met juf Harmina weer mee
naar school.
Let op:
Als de tennisles op 19 of 26 september vanwege slecht weer/ regen komt te vervallen, dan gaan de
groepen in de sporthal gymmen en wordt de tennisles verplaatst naar 3 juli (= reserve dag). In de ochtend
is hier contact over met leerkrachten en worden leerlingen hiervan op de hoogte gebracht.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de vakleerkracht Arjen van Zanten
(0615261449 of bslimtenboer@gmail.com )
Weekthema 25: Pak mijn hand!
Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19
Petrus gaat overal vertellen over Jezus. Dat doet hij niet alleen met woorden: In de stad Lydda maakt hij
een zieke man beter. En in Joppe wekt hij de gestorven Tabita op. Een tijdje later wordt Petrus zelf ook
geholpen: hij wordt uit de gevangenis bevrijd door een engel.

Verjaardagen
22 juni: Danique uit groep 4
Van harte gefeliciteerd en we wensen je een fijne dag toe.

Welkom
Lola wordt 4 en komt in de Konijnengroep. Welkom bij ons op De Fontein en een hele fijne tijd gewenst!

Uit de groepen
Groep 3
Afscheid juf Yvette
Juf Yvette haar stageperiode is bijna afgelopen. Dinsdag 20 juni nemen we afscheid. We zullen je
missen en wensen je veel plezier en succes met je studie!
Cito
We gaan verder met Cito toetsen. Hiervoor hoeven de kinderen thuis niks te oefenen, dit hebben we de
afgelopen periode in de klas gedaan.
Rekenen
We ronden blok 11 af. We herhalen het plaatsen van getallen tussen de juiste tientallen en dubbel en
bijna dubbelsommen.
Veilig leren lezen
We oefen met begrijpend lezen. We lezen een tekst en vragen. We zoeken de antwoorden op de vragen
in de tekst.
Woordpakket/spelling
Deze week oefenen we woordpakket 4. Volgende week woensdag volgt dan de 1e toets over
woordpakket 1 t/m 4.
Groep 4
Tafel van 9
De kinderen hebben een overhoring gehad over bijna alle tafels. Alleen de tafel van 9 is nog aan de
beurt. Bij beheersing van alle tafels, krijgen de kinderen een tafeldiploma. Volgende week, op woensdag
21 juni, worden de kinderen overhoord op de tafel van 9. Wilt u thuis uw kind helpen bij het aanleren van
deze tafel? Daarnaast is het ook belangrijk dat oude tafels geregeld herhaald worden. In de laatste
weken voor de zomervakantie vraag ik u ook om de tafels van 6 t/m 9 te herhalen met uw kind.
Groep 4/6
In de laatste weken voor de zomervakantie zal er gestart worden met een klein crea-project. Hierbij krijg
ik hulp van twee moeders. Op woensdag 28 juni willen Christa Breida en Martine Huijzer iets met de
kinderen gaan maken met witte t-shirts. Heeft u thuis nog een wit t-shirt liggen wat bewerkt mag worden,
wilt u dit in de week van 28 juni meegeven aan uw zoon of dochter? Alvast hartelijk dank!
Groep 6
Toets Aardrijkskunde en topotoets
Op vrijdag 30 juni wordt de kennis van de kinderen getoetst over het laatste thema voor dit schooljaar. De
samenvatting hebben de kinderen inmiddels meegekregen naar huis. In de afgelopen weken hebben de
kinderen meer geleerd over de grote steden in de Randstad.
De topokennis gaat over de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De topotoets vindt ook
plaats op vrijdag 30 juni. De kinderen kunnen de gebieden en plaatsen online oefenen op
topo.meander.nl Ook hebben de kinderen een oefenblad mee naar huis gekregen.
Groep 5
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Toets geschiedenis 26 juni
We zijn druk bezig met hoofdstuk 5 van geschiedenis, een interessant en leerzaam hoofdstuk. Deze
week hebben de kinderen het leerblad meegekregen en de toets over dit hoofdstuk staat gepland op
maandag 26 juni 's middags! Succes, lees het met uw kind een paar keer door, in de klas hebben de
kinderen al heel veel informatie opgepikt tijdens de lessen en de filmpjes bij dit onderwerp!
Groep 7
Kettingreactie
Met de hele klas maken we een super lange kettingreactie in het speellokaal. De kinderen mogen spullen
mee van huis om de kettingreactie vorm te geven. Volgende week dinsdag gaan we hier mee verder, dus
zorg dan dat je je spullen bij je hebt!
Groep 8
Foto's schoolkamp
Het schoolkamp van groep 8 was een groot succes. Op het kamp is een aantal foto's gemaakt. Deze
foto's zijn ge-appt naar de klassenouder Jacoba Greven.
Musical groep 8
Dinsdagavond 18 juli is de afscheidsavond van groep 8. We zijn al druk bezig met voorbereiden. De
kinderen vinden het heel leuk om er aan te werken. Om alvast de dag goed te kunnen inplannen volgt
hier een voorlopig programma:
's Ochtends wordt de musical getoond aan de leerlingen van school.
's Middags is de generale repetitie voor opa's en oma's (en eventuele oudere broers en zussen). We
vinden 4 bezoekers per leerling voldoende.
's Avonds is de musical en afscheidsavond voor de kinderen, hun ouders en het team (in overleg met mij
kan er ook een oudere broer en/of zus mee naar deze avond). Precieze tijden volgen later nog. Mocht u
verder nog vragen hebben, vraag mij gerust.
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