Spetters
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de Spetters van april 2019. In de Spetters informeren wij u in het kort over de dagelijkse gang van
zaken op school. Neemt u bij onduidelijkheden gerust contact met ons op. U vindt de Spetters ook op
www.fonteinhouten.nl/Nieuws/Spetters.
‘Geen kind is zo aanwezig, als het kind dat wordt gemist…’
Onzegbaar is ons gevoel na het overlijden van Kirsten Jansen. Vier jaar mocht zij worden en stralen in het gezin bij
Richard, Marieke, Eline en Dorine en voor haar opa’s en oma’s en verdere familie. Onuitwisbaar in de harten van wie
haar liefhadden.
Tijdens de Paasviering hebben we bij het licht van de Paaskaars haar naam genoemd, in het vertrouwen dat zij nu bij
God mag wonen. Samen zongen we:
‘In mijn twijfels, mijn verdriet,
In mijn falen ontbreekt U niet.
In Uw liefde reist U mee.
U bent de rust in de storm op zee.
God van Licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.’
De collecte voor Stichting Semmy heeft €570,00 opgebracht. Hartelijk dank!
Personeel
We zijn blij dat wij u kunnen vertellen dat op 1 juni 2019 een nieuwe adjunct start op De Fontein.
Haar naam is Lieske de Waard. Zij is 32 jaar en werkt nu nog in Amersfoort. Als zij begonnen is op De Fontein
zal zij zich nader voorstellen. De benoemingsadviescommissie heeft haar unaniem gekozen. We hopen dat zij
zich snel thuis voelt op De Fontein en een prachtige tijd heeft met ons samen.
Sandra Bisschop is nog ziek. De verwachting is dat haar herstel nog enige tijd zal duren. We zijn blij dat we fijne
en goede vervanging hebben met Marga van der Gun en Manouk de Wit.
Welkom nieuwe Spetters
Een hartelijk welkom aan de kinderen die vanaf de voorjaarsvakantie bij ons op school zijn gekomen of starten
direct na de meivakantie:
 Groep 1/2A: Alexander Marree
 Groep 1/2B: Noah Deddens, Abe van der Linden, Twan Viezee
Alle nieuwe Spetters een spetterende tijd op De Fontein gewenst. Wij hopen dat jullie je snel thuis voelen.
Inspectierapport: De Fontein is een goede school!
Het duurde even maar nu is het definitieve rapport van de inspectie binnen. Het volledige rapport, over alle
scholen van Fluenta, kunt u na de vakantie vinden op de website: www.fonteinhouten.nl . In de bijlage van deze
Spetters vindt u het deel over De Fontein. Wij zijn er supertrots op!
Veel leesplezier, we horen graag uw reactie en….zegt het voort aan buren en bekenden die op zoek zijn naar een
goede basisschool.

Formatie
Helaas kunnen we nog weinig concreets melden over de formatie 2019-2020.
De afgelopen tijd hebben we gekeken op scholen waar andere organisatievormen zijn om nog beter vorm te geven
aan eigentijds, gedifferentieerd onderwijs. Waar leren van elkaar en samen werken centraal staan en 21ste eeuwse
vaardigheden als creatief denken en onderzoekend leren een plek hebben. We hebben inspirerende voorbeelden
gezien.
Gisteren, 17 april, hebben we onder leiding van Irene Harmsen van ‘Onderwijs Next’ nagedacht over de toekomst
van De Fontein en schoolontwikkelingen voor de nieuwe schoolplanperiode 2019-2023.
In het licht van die plannen keken we ook naar het volgend schooljaar. Welke duurzame stappen kunnen we zetten,
om recht te doen aan de kernwaarden van De Fontein (kindgericht, de beste versie van jezelf worden, passende
instructie en ieder kind is welkom) en de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen in een hele volle bovenbouw.
Groep 6, 7 en 8 tellen allemaal 30 of meer leerlingen. Daarnaast willen we ook graag plek hebben in de
bovenbouwgroepen voor instroom van nieuwe gezinnen, die mogelijk komen uit de nieuwe woonwijk.
Ideeën zijn gesmeed. Na de meivakantie nodigen we u uit om u te informeren en om mee te denken over de beste
vorm en uitwerking van de ideeën.
Op woensdag 03 juli vindt de wen-wisselochtend plaats. Dan moet het plaatje rond zijn. De kinderen gaan dan
wennen in hun nieuwe lokaal met hun nieuwe leerkracht(en). Voor die tijd ontvangt u van ons informatie over de
groepsbezetting via MijnSchoolinfo.
Kijkje in de klas
Op donderdag 13 juni staat het 'Kijkje in de klas' gepland. U bent van harte welkom om in de klas van uw kind(eren)
een kijkje te komen nemen. U krijgt tussen 08.30 uur en 12.00 uur de mogelijkheid om te zien wat er onder
schooltijd gebeurt. U kunt zich hiervoor inschrijven middels een lijst bij de klassendeur. Een uitnodiging ontvangt u
via MijnSchoolinfo.
Leerlingen LightHouseTeam: Afval scheiden op De Fontein
Hieronder schrijft Arthur Jaspers een berichtje vanuit het LLHT
(voorheen leerlingenraad):
Op De Fontein in Houten zijn we sinds kort bezig met afval scheiden.
Het LLHT (LeerlingenLightHouseTeam, zie afbeelding) vond het
raar dat er bij elk huis in Houten afval wordt gescheiden, maar dat
het bij bedrijven en dus ook op De Fontein niet gescheiden wordt
opgehaald. De Fontein wordt gezien als een bedrijf. Daardoor wordt
het afval van de school niet gescheiden opgehaald.
Maar een tijdje geleden hebben we de Gemeente Houten gemaild en
hebben we 2 GFT kliko’s en 3 plastic kliko’s gekregen speciaal om te
scheiden.
Dat is fijn nieuws, want dat betekent dat we als school (bedrijf) toch
kunnen scheiden! Maar als school gaan we altijd voor een 10, dus willen we ook afval hoog verminderen.
Daarom raden wij u als school en LLHT-kind aan om al het brood, koekjes of producten dat in een plastic of
aluminiumfolie verpakking zit, in een bakje te doen. Of het drinken in een drinkbeker.
Dit betekent niet dat het verboden is om plastic mee te nemen, maar we raden het wel aan. In elke klas komt
een speciale afvalbak te staan. Wij houden u op de hoogte!
De kalender
05 mei
08 mei:
09 mei
15 mei
16 mei
17 mei
21 mei

Einde meivakantie
Luizencontrole
Schoolfotograaf
Praktisch verkeersexamen
OR vergadering
Open ochtend nieuwe ouders
Start Avond4Daagse

22 mei
30 mei
31 mei
10 juni
13 juni
18 juni
24 juni

Natuniekdag
Vrij: Hemelvaart
Vrij: Dag na Hemelvaart
Vrij: 2de Pinksterdag
Kijkje in de klas
Facultatieve 10 minutengesprekken
Studiedag: alle kinderen vrij

26 juni
02 juli
03 juli
08 juli
11 juli

Natuniekdag
Zomerfeest/ Ouderbedankmoment
Wen-wisselochtend
Schoonmaakdag
Schoonmaakdag

16 juli
17 juli
19 juli
20 juli
02 sept.

Afscheid groepen 8
‘Uit de school gooien’ groep 8
Alle kinderen om 12:30 uur vrij.
Start zomervakantie
Eerste schooldag 2019-2020

De jaarkalender treft u aan op de website: www.fonteinhouten.nl onder ‘Informatie’/‘Spetterinfo‘.
Namens de OR
Kanjers
Wat waren we afgelopen periode weer trots op onze Fontein-kids! Veel klassen
deden met een team mee aan de schooltoernooien. Onze kanjers werkten goed
samen tijdens volleybal-, voetbal- en korfbalwedstrijden en ook langs de lijn was
het gezellig! Dank aan de ouders voor de begeleiding en coaching en het zo
mogelijk maken van deze activiteiten!
Oranje boven
Dit jaar kwamen we al vroeg in de oranje stemming. Koningsdag vierden we namelijk al vrijdag 12 april in
verband met de vrije dagen. Het oranje gevoel kwam snel boven op het schoolplein en na de warming-up met
Kinderen voor Kinderen konden alle kinderen gezellig aan het ontbijt. Ook de rest van de dag zat de sfeer er
goed in tijdens alle spellen rond school, op de sportvelden, in het zwembad etc.. We bedanken alle hulpouders
voor hun oranje support!
Avondvierdaagse 21-24 mei 2019 – vertrek vanaf de Kruisboog
We hebben weer zin om eind mei mooie rondjes door Houten met jullie te lopen! De aanmeldingsperiode is
inmiddels achter de rug en na de meivakantie ontvangen jullie de laatste informatie over de groepsindeling,
starttijden etc.. Alvast een aandachtspunt: dit jaar starten we elke avond vanaf de Kruisboog i.p.v. vanaf het
schoolplein! De organisatie Stichting Avond4daagse Houten heeft aangegeven dat daar meer ruimte is om op te
stellen en fietsen te plaatsen.
Check de website als je nog even wilt weten hoe en wat en volg ons via social media voor actuele (weers-)
berichten.
Twitter: @4dgsedefontein
Facebook: Avond4daagse PCBS De Fontein Houten
Voor nu een mooie meivakantie gewenst namens de OR!
Namens de Ouderraad
Yvonne van den Broek
orfontein@fluenta.nl
MR-voorzitter Ritsaert Hornstra
“De goede sfeer en samenwerking tussen de MR en school vind ik heel plezierig”
Yvonne van den Broek, voorzitter OR, heeft het ‘Stel-je-voor-stokje’ doorgegeven aan
de voorzitter van de MR, Ritsaert Hornstra.
“Ik zit drie jaar in de MR. Daarvoor heb ik ook vijf jaar meegelopen in de OR. Volgend
jaar gaat mijn laatste kind van De Fontein, dus dat is een natuurlijk moment om er mee te stoppen. Ik heb drie
kinderen. De twee oudste kinderen Juliette en Alexander hebben De Fontein al verlaten en Floris zit in groep 7.
Samen tot oplossingen komen
Als MR houden wij ons met diverse onderwerpen bezig. De verplichte dingen waar wij als MR iets over mogen
zeggen, zoals de schoolgids en het jaarrooster. Bij een aantal onderwerpen mogen we toehoren. We mogen ook
onderwerpen agenderen die we zien en horen en daar het bestuur op bevragen.

Vorig jaar was bijvoorbeeld de hoge werkdruk een heikel punt. Als MR pak je zo’n onderwerp op. Wat kunnen
wij als MR op dit moment betekenen om de werkdruk te verlagen? Met de expertise van leerkrachten en ouders
kom je dan vaak tot oplossingen waar je zelf niet direct aan denkt. We zagen dat vooral de contracten op maat
wekelijks erg veel tijd kosten. Dat was vrij makkelijk meer te automatiseren. Ook werd er geopperd om
leerkrachten een griepprik aan te bieden.”
Voelsprieten
“De MR-leden hebben kinderen in de onder- en bovenbouw en hebben zo voelsprieten in alle delen van de
school. Je zet je in voor school en dan lopen ouders makkelijk op je af voor een vraag of opmerking. Een klein
gesprekje kan aanleiding zijn om te kijken of vragen breder leven.”
Open
“Wat ik heel plezierig in de MR vind is dat de communicatie tussen MR enerzijds en school anderzijds heel goed
is. Elke partij kan heel open over problemen praten. Corrie bespreekt veel in de eerste helft van de vergadering.
Ze wil graag onze input horen en wat de MR wil. Het is dan ook goed dat de MR een afspiegeling is van de
school. Plezierig vind ik de goede sfeer, de samenwerking en dat de neuzen dezelfde kant op staan. Dat maakt
het werken in de MR makkelijk.
De OR en MR hebben allebei eigen taken, maar er is ook kruisbestuiving. Zo hebben we jaarlijks een OR/MR
avond over een thema dat leeft.”
Warme school
“We kozen destijds voor de Fontein, omdat we een school zochten met een christelijke inslag en dichtbij huis.
Bij het eerste gesprek hadden we gelijk een goed gevoel en we merkten dat het een hele warme school is. En
dat is het voor ons nog steeds.”
Meer info over de MR en MR-leden op de Fontein website: www.fonteinhouten.nl
Namens BSO De Fontein
We hebben er weer gezellige, drukke weken op zitten op de BSO. We hebben met alle kinderen en ouders afscheid
genomen van Sabrina, omdat zij met een andere baan is begonnen. Het afscheidsfeestje was heel gezellig!
Maar we hebben ook 3 dinsdagen Karate gedaan. De kinderen hebben veel geleerd van deze NSA, en ook veel
plezier gehad. Er is veel geknutseld, we hebben een sokpop gemaakt, lentebloemen geknutseld en er zijn 3-D
schilderijen gemaakt met scheerschuim. En er is heel veel gespeeld, buiten en in de gymzaal, waar we bv Twister
hebben gespeeld en spelletjes hockey.
Met de kookworkshops zijn we de afgelopen weken door Rusland en Suriname gereisd en hebben de kinderen
geproefd van o.a. pasteitjes, roti, blini’s en stroganoff .
Ben je benieuwd hoe gezellig het bij ons is? Je bent van harte welkom om eens binnen te komen kijken!
Kind & Co biedt ook nog steeds de mogelijkheid van zwemles aan voor de kinderen van de BSO. Voor meer
informatie of vragen hierover kan contact worden opgenomen met de Clustermanager of de Senior pedagogisch
medewerkster.
Nu begint bijna de Meivakantie, waarvoor de BSO weer een leuk en afwisselend vakantieprogramma klaar heeft
liggen.
Fijne vakantie!

