Spetters
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de digitale Spetters van februari 2019. In de Spetters informeren wij u in het kort over de
dagelijkse gang van zaken op school. Neemt u bij onduidelijkheden contact op met de groepsleerkracht of
ondergetekende(n). U vindt de Spetters ook op www.fonteinhouten.nl/Nieuws/Spetters.
Voorwoord
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
‘De ouders en andere samenwerkingspartners van De Fontein
zijn vol lof over de gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor de ontwikkeling van leerlingen’.
Dit is de quote die de inspecteur van onderwijs in het inspectierapport opgenomen heeft bij het hoofdstuk van
De Fontein. Hoe trots zijn wij daarover!
Toen ik de kopij las voor deze Spetters van de Ouderraad trof het me hoe illustratief dit stukje is bij de quote.
Zodra we de definitieve versie hebben van het inspectierapport zullen we deze met u delen.
Een prachtige beoordeling. We mogen ons, samen met u, zeer terecht een ‘goede’ school noemen van de
Inspecteur voor Onderwijs.
Op weg naar Pasen.
‘God, laat ons ontdekken
Dat er behalve verschillen
Heel veel is dat ons bindt.
Maak van ons mensen
die een lichtpuntje kunnen zijn
in het leven van een ander.’
Samen met de kinderen leven we toe naar het feest van een nieuw begin, van het Licht dat overwint.
Op dinsdagmiddag 16 april vieren we het Paasfeest, in de school in samenwerking met ds. Bram Alblas.
Wij wensen u een fijne voorjaarsvakantie. Na een tijd van inspanning is het tijd voor ontspanning,
tijd om de zaag scherp te houden.Hartelijke groet mede namens het team,
Corrie van der Sar.
Welkom nieuwe Spetters
Een hartelijk welkom aan de kinderen die vanaf de kerstvakantie bij ons op school zijn gekomen:




Groep 1/2A: Stan Donker, Tristan Wolthuis, Evy van den Hoeven, Guy Zevenboom, Ilyas Al-Mayman, Dorine
Jansen en Kirsten Jansen
Groep 1/2B: Roos Schmitz, Lise Stam en Jonathan Verboom
Groep 4: Farahnoz Polutova
Alle nieuwe Spetters een spetterende tijd op De Fontein gewenst. Wij hopen dat jullie je snel thuis voelen.

Diverse punten van aandacht:
Staking 15 maart:
Deze keer gaan we op De Fontein niet staken. De problematiek van het tekort aan leerkrachten ondervinden we
zeker bij ziekte en op andere momenten dat er vervanging nodig is. Maar wij denken dat dit probleem
voldoende aandacht heeft in de maatschappij en politiek en dat staking nu niet het juiste middel is. Daarmee
volgen wij het standpunt van vakbond CNV, die deze staking niet ondersteunt.
We denken wel na over een ludieke actie op 15 maart om de aandacht op de grote tekorten van leerkrachten te
vestigen. Mocht u een idee hebben…wij houden ons aanbevolen.
Op tijd beginnen:
De donkere dagen zijn weer voorbij…tijd om weer aandacht te vragen om op tijd op school te zijn.
De lessen beginnen om 8:30 uur. De deuren gaan om 8:20 open.
De kinderen hebben 10 minuten om zich voor te bereiden op de dag en in die tijd hebt u de gelegenheid om hun
werk te bekijken en afscheid te nemen. Wij willen graag om 8:30 uur in alle rust starten.
Wilt u nog even napraten met iemand?
U bent van harte welkom rond de keuken waar ook een kopje thee of koffie voor u is.
Fietsen stallen:
Na de voorjaarsvakantie gaan we campagne voeren bij de kinderen om hun fiets in /tussen de rekken te
plaatsen en niet meer in de doorloop tussen de rekken en de school. Reden: een ruime doorgang is nodig
vanwege veiligheid. We verwachten dat de verandering van de hardnekkige gewoonte om de fiets ‘snel’ neer te
zetten tijd en wellicht ook irritatie oplevert. Wilt u meehelpen om de gedragsverandering te laten slagen?
Update gegevens AVG:
Wilt u wijzigingen die te maken hebben met de privacy wetgeving altijd zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven
via de leerkracht en via infofontein@fluenta.nl?
Luizen:
De ouders die luizencontrole doen vragen of u er alert op wilt zijn om ook door te geven aan ons als u neten
aantreft in het haar van uw kind. Bestrijding kan zo in de kiem gesmoord worden.
Personeel
Welkom aan Marga van der Gun. Zij vervangt het ziekteverlof van Sandra Bisschop. We zijn superblij met
Manouk en Marga als enthousiaste en betrokken leerkrachten in groep 1/2b.
Sandra wensen we, ook vanaf deze plek, van harte beterschap!
Stagiaires:
In februari zijn een aantal stagiaires gewisseld van groep:
 Dalisha is op dinsdag in groep 4
 Anne is op dinsdag in groep 5
 Nathanael is op woensdag en donderdag in groep 7a.
Wij wensen hen een fijne en leerzame tijd op De Fontein samen met de ouders, de kinderen en het team.
De kalender











22 februari
23 februari
03 maart
06 maart
12 maart
12 maart
13 maart
18 maart
21 maart
22 maart

Studiedag: alle kinderen vrij
Start voorjaarsvakantie
Einde voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Natuniekdag
Vergadering OR
Open dag voor nieuwe ouders
Week van de Lentekriebels
Kangoeroewedstrijd
Opening Schoolplein (14:00 uur)








25 maart
04 april
10 april
12 april
15 april
16 april




16 april
17 april

Studiedag: alle kinderen vrij
Schriftelijk verkeersexamen gr.7
Studiedag Fluenta: kinderen vrij
Koningsspelen
Entreetoets groep 7
Entreetoets groep 7 en
Eindtoets groep 8
’s middags Paasviering
Entreetoets groep 7 en
Eindtoets groep 8

 19 april
Start meivakantie
 18 april
Studiedag: alle kinderen vrij
 05 mei
einde meivakantie
De jaarkalender treft u aan op de website: www.fonteinhouten.nl onder ‘Informatie’/‘Spetterinfo‘.
Trefwoord
De thema’s tot en met Pasen zijn: ‘Spreken’, ‘Oplossen’ en ‘Overwinnen’.
De bijbelverhalen die aan de orde komen zijn: Gelijkenissen en andere verhalen uit Matteüs en de verhalen op
weg naar Pasen uit Johannes.
De week van de lentekriebels
Van 18 maart tot en met 22 maart zullen de vlinders en lentekriebels weer
fladderen door De Fontein in ‘De Week van de Lentekriebels’. Kriebels in je buik,
het verschil tussen vriendschap en verliefdheid, weerbaarheid, respect voor een
ander, beelden in de media en waar baby’s vandaan komen: elke dag van de Week
van de Lentekriebels worden, aangepast aan de leeftijd en belevingswereld van
kinderen, verschillende onderwerpen behandeld uit het lespakket ‘Relaties &
Seksualiteit’. In de week van de Lentekriebels krijgen leerlingen de kans om positieve normen en waarden te
ontwikkelen met respect voor diversiteit. Als school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen op deze
manier worden voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. De overheid steunt deze lessen:
seksualiteit en seksuele diversiteit staan in de kerndoelen van het basisonderwijs. Alle basisscholen zijn
verplicht aandacht te besteden aan deze onderwerpen. Voor meer informatie: www.weekvandelentekriebels.nl
Het Schoolplein
Op vrijdagmiddag 22 maart gaan we ons prachtige schoolplein officieel openen.
U bent van harte welkom om deze feestelijke ‘plechtigheid’ met ons mee te vieren.
Het feest start om 14:00 uur.
Gebedsgroep De Fontein

Als ouders van de Fontein vinden wij het fijn om mee te bidden voor alles wat op de Fontein gebeurt,
inclusief uw kinderen. Maandelijks komen we op donderdag 08.30-09.30 uur bij elkaar.
Meebidden hoeft niet, er zijn is ook van meerwaarde.
Adres: Schijfmos 33
Welkom! de koffie staat klaar.
14-3/11-4/16-5/13-6
Namens de GG Fontein, Kirsten Riepma
Namens de OR
De letter R
We hebben de meeste maanden met de letter R achter de rug. Ouders denken dan
vooral aan alle griepjes die voorbij zijn gegaan, omdat dit de maanden zijn waarin we
vaak minder weerstand hebben. We zijn toe aan een zonnig voorjaar! De kinderen van
groep 3 denken bij de R vast aan het Reuzenrad uit het Letterlied en een Reuzeleuk
letterdiplomafeest! Op De Fontein was er in het nieuwe jaar ook weer veel ruimte
voor leerzame en leuke activiteiten zoals het Circusproject, het geschiedenisproject en
de Natuniekdagen.
Vitamine SpoRtief
We zijn ook lekker sportief bezig tijdens alle aankomende schooltoernooien die mede door de OR worden

gecoördineerd. Ruim 30 kinderen vertegenwoordigen deze week De Fontein tijdens het volleybaltoernooi.
Tijdens gymlessen werd er al flink geoefend. In maart doen we met een kleine 100 kinderen mee aan het
voetbaltoernooi en in april vind het korfbaltoernooi plaats.
Hulp bij pitstop AvondvieRdaagse gezocht
Een van de leukste onderdelen van de Avondvierdaagse vinden de kinderen de pitstop halverwege de loop met
drinken en een gezonde snack. We zoeken een ouder (ouders) die het leuk vindt om de indeling hiervan mede
voor te bereiden en te organiseren. Heb je interesse of wil je weten wat dit verder inhoudt? Neem dan even
contact met ons op! De Avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van 21 t/m 24 mei 2019. Informatie over het
aanmelden om mee te lopen volgt nog.
DecoreeR jij mee?
Houd jij van creatief bezig zijn? De decoratiecommissie kan hulp gebruiken van een ouder die het leuk vindt om
samen zo’n 5 keer per jaar de ramen van de gymzaal te beschilderen met een leuk thema. Interesse? Meld je
graag bij ons!
Yvonne van den Broek, voorzitter OR
“We krijgen op De Fontein de ruimte om met ideeën te komen
en met elkaar uit te werken”
Deze keer spreken we Yvonne van den Broek, voorzitter van de Ouderraad (OR). Na
een jaar lid te zijn van de OR, kreeg ze een aantal jaren geleden de voorzitterspet
overhandigd en inmiddels is ze een spil in het OR-web. Ze heeft drie kinderen. Isa (13)
heeft De Fontein inmiddels verlaten, Siep zit in groep 8 en Tijl in groep 6. Wat doe je zoal als voorzitter van de
OR?
“Naast het voorzitten en voorbereiden van de vergaderingen, vang ik signalen op van ouders, krijg ik diverse
hulpvragen vanuit school die we in het OR-team uitzetten en heb ik contact met bijvoorbeeld de
Medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast ben ik klassenouder van groep 7/8. Zo ben ik gedurende de week
regelmatig bezig met De Fontein. Dat vind ik heel leuk om te doen en de school ken ik inmiddels goed. We
hebben een grote en betrokken Ouderraad met momenteel 17 ouders! De taken verdelen we en de vele handen
maken licht werk. Wat ik zie is dat een groot aantal ouders in de OR hun jongste kinderen nu in de bovenbouw
hebben. Dat zijn ouders die de school de komende paar jaar gaan verlaten. Voor de continuïteit van de OR zou
het daarom goed zijn wanneer ouders uit de onder- en middenbouw de OR komen versterken. Jullie zijn meer
dan welkom in de Ouderraad!
Het is fijn dat we op De Fontein met ideeën kunnen komen en de ruimte krijgen om ermee aan de slag te gaan.
Van oudsher was er bijvoorbeeld alleen het voetbaltoernooi. Inmiddels zijn er veel school(sport)toernooien
bijgekomen.
Deze week hebben we ook de jaarlijkse vergadering voorbereid met de OR en MR. Deze keer bespreken we o.a.
de christelijke identiteit van de school en ‘The Leader in Me’. Het is prettig dat we open en transparant met
elkaar om kunnen gaan en onderwerpen die leven bespreekbaar maken. Dat vind ik belangrijk.
De Fontein voelde vanaf de eerste kennismaking, meer dan 10 jaar geleden, goed. We gingen bij De Fontein
kijken vanwege de goede verhalen en de protestants-christelijke identiteit. We vonden het heel bijzonder hoe
onze oudste zich gelijk bij de eerste kennismaking op school op haar gemak voelde. Ook vonden we de
contracten en afspraken passen bij wat kinderen nodig hebben om zich in de maatschappij te redden. En daarin
zijn we niet teleurgesteld. De Fontein heeft zich echt bewezen.”
Yvonne geeft het stokje graag door aan de voorzitter van de MR, Ritsaert Hornstra. In de volgende ‘Spetters’
zullen we met hem kennismaken.
Voor nu een heerlijke voorjaarsvakantie gewenst!
Namens de Ouderraad, Yvonne van den Broek
orfontein@fluenta.nl

