Spetters
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de digitale Spetters van juli 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
Inmiddels is de laatste schoolweek ingegaan. Er is al veel afgerond: de laatste toetsen zijn geweest en het
portfolio is gevuld, besproken en meegegeven. De laatste lessen van dit schooljaar zijn deze week en de
kinderen van groep acht hebben geschitterd tijdens hun afscheidsmusical.
Uit Trefwoord:
God,
we nemen afscheid
en zeggen gedag
en ‘Tot ziens!’
We trekken de deur dicht
en zetten een punt achter dit schooljaar.
Nu gaan we verder.
Het is tijd voor andere dingen.
Zwemmen in zee.
Logeren bij opa en oma.

Een lange wandeling met de hond.
Eindeloos gamen,
een spannend boek.
God,
het is mooi en goed,
dat we op u kunnen vertrouwen.
Wilt u ook bij ons zijn
in de vakantie,
waar we ook naartoe gaan?
Dank u wel.

Wij wensen iedereen een goede en ontspannen zomervakantie toe.
Hartelijke groet, mede namens het team,
Corrie van der Sar en Lieske de Waard
Welkom!
Een hartelijk welkom aan de volgende kinderen die sinds de vorige Spetters bij ons op school zijn gekomen:
 Groep 1/2A: Emma Amersfoort
 Groep 1/2B: Quint van Dijk
Beste nieuwe Spetters een spetterende tijd op De Fontein gewenst. Wij hopen dat jullie je snel thuis voelen.
Ook een hartelijk welkom aan onze nieuwe leerkracht Danique de Vos. Zij komt ons team versterken. Danique
is bij aanvang van het nieuwe jaar op maandag t/m donderdag leerkracht van groep 1/2B.
Wij zijn blij dat we u kunnen laten weten dat er sinds 1 juli een nieuwe administratief medewerkster gestart is
in de vacature die ontstaan was. Haar naam is Mari Koot. Zij is ook als administratief medewerkster werkzaam
op De Zonnewijzer en bekend met de systemen die wij gebruiken.

Tenslotte verwelkomen we onze nieuwe stagiaires. Jeremy en Marit worden onze afstudeerstudenten. Zij
hebben onder supervisie van Oscar een plek in team C en team D. Ook stagiaires uit andere leerjaren van de
pabo verwelkomen wij in diverse groepen.
Marianne van Oort en Benika de Waal zijn bekenden op De Fontein. Marianne gaat één dag werken in groep 4
en Benika blijft voor individuele begeleiding en vervangt Sandra Bisschop op vrijdag in groep 1/2B.
Ook onze afstudeerstudenten van dit jaar hebben een plek in ons team. Manouk de Wit wordt leerkracht in
groep 4 en Dorien Wilms is in team A en B voor één dag de team-leerkracht.
Wij kijken uit naar de samenwerking met onze nieuwe collega’s.
Voorstellen
Waarschijnlijk heeft u me al door de school zien lopen en misschien heeft u me
zelfs al de hand geschud. Mijn naam is Lieske de Waard en sinds 1 juni ben ik
werkzaam op De Fontein als adjunct-directeur met lesgevende taken. Hiervoor
heb ik bijna 12 jaar met veel plezier op een basisschool in Amersfoort gewerkt,
waar ik naast mijn lesgevende taken diverse andere taken heb vervuld.
Samen met mijn man en onze dochter van net 2 woon ik in Nijkerk. Als alles goed
mag gaan, verwelkomen wij rond 13 oktober ons tweede kindje. In de derde
schoolweek na de zomervakantie gaat mijn verlof in. De verwachting is dat ik er
eind januari/begin februari weer ben.
Vanaf deze plek wil ik u hartelijk bedanken voor het warme welkom dat ik gevoeld heb toen ik hier startte door
de begroetingen, de gesprekjes en de interesse.
Hartelijke groet,
Lieske de Waard
De kalender







19 juli
02 september
04 september
17 september
30 september
15 oktober

Laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12:30 uur vrij
Eerste schooldag 2018-2019
Luizencontrole
Vergadering OR
Studiedag: alle kinderen vrij
Informatieavond organisatie bovenbouw

De jaarkalender treft u aan op de website: www.fonteinhouten.nl onder ‘Informatie’/‘Spetterinfo‘.
Nieuwe organisatie bovenbouw
Op 11 juni bent u geïnformeerd over de nieuwe organisatievorm in de bovenbouw. Woensdag 12 juni hebben
we aan de kinderen verteld hoe we komend schooljaar gaan werken. Er was ruimte voor vragen en
opmerkingen. Het was mooi om te zien hoe positief de kinderen in deze verandering staan en zij zelf
constateerden dat er heel veel hetzelfde zal blijven. Na afloop van het gesprek hebben alle kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 gezamenlijk gegeten en gedronken in de verdiepte ruimte, waarbij ze ook een traktatie van de
school gekregen hebben. Daarna hebben ze samen pauze gehouden op het plein.
Door middel van kindgesprekken hebben de leerkrachten in beeld gebracht met wie de kinderen graag spelen,
met wie ze graag samenwerken, wie ze het meest vertrouwen en bij wie ze graag in een team willen zitten. Met
deze input hebben de leerkrachten zorgvuldig de teams samengesteld aan de hand van een aantal criteria.

Bij de wen-wissel hebben de kinderen in hun nieuwe teamsamenstelling gezeten en hebben ze spelletjes en
opdrachten gedaan om elkaar beter te leren kennen en is er samengewerkt. Wij kijken hier positief op terug.
De leerkrachten van de bovenbouwteams hebben regelmatig overleg, waarbij de laatste puntjes op de i gezet
worden. Wij kijken er naar uit om te starten met de teams!
Op dinsdagavond 15 oktober bent u van harte welkom op de informatieavond over de nieuwe organisatievorm
in de bovenbouw.
Kwaliteitsmeting
We willen de gezinnen die de oudertevredenheidspeilingen hebben ingevuld van harte bedanken. Deze peiling
is door 44% van de gezinnen ingevuld. Dit is voldoende om een goed beeld van onze kwaliteit te krijgen.
We zijn trots op de behaalde resultaten.
Uit de oudertevredenheidspeiling komt De Fontein als school er als ruim voldoende uit. Een score tussen de
3,25 en 3,50 is ruim voldoende; wij hebben 3, 41 gescoord. Als eindcijfer krijgen wij van de ouders een 8.
Op alle deelterreinen scoren we een ruim voldoende of een goed, waarbij de hoogste score gehaald wordt op
ons pedagogisch handelen. De laagste score, maar nog steeds een ruim voldoende, is door ouders gegeven voor
het onderdeel ‘Kwaliteitszorg’.
Wens tot verbetering:
Van de 87 vragen die er in deze vragenlijst gesteld zijn, is er geen vraag als ‘zwak’ gescoord en slechts één vraag
als onvoldoende. Dit is: De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school. Deze vraag scoort nét
geen voldoende. In het team zullen wij met elkaar bespreken hoe wij dit verbeteren kunnen.
Tot slot een greep uit de dingen die u waardeert:
o
o
o
o
o
o

De leraar is toegankelijk als ik problemen wil bespreken.
De school ziet er verzorgd uit.
De leraar doet aardig en vriendelijk tegen de leerlingen.
De school begint goed op tijd.
Leraren en directie zijn zichtbaar en bereikbaar voor mij.
Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden.

Afscheid
Uit de afscheidsmusical ‘De beer… is los!’:
Wat vloog de tijd voorbij
Van groep 1 tot aan groep 8
Dag juf, dag meester van de basisschool
Het was een hele fijne tijd
Maar nu een nieuwe toekomst wacht
Nemen wij vanavond blij tevreden afscheid
Met onze musical!
Wij nemen afscheid van 35 leerlingen uit groep 8. Voor hen wacht een nieuw
avontuur op De Heemlanden, Het Houtens, Het Wellant, De Passie, Het Cals, X11,
Lek en Linge, het Christelijk Lyceum of het KWC.
Hierbij nemen we ook afscheid van een aantal gezinnen die jarenlang met onze
school verbonden zijn geweest.
Wij wensen jullie al het goeds bij deze volgende stap.

Uit de oudergeleding van de MR neemt Marlies Rutgers afscheid. Wij willen haar hartelijk bedanken voor grote
inzet en betrokkenheid.
Van de leden van de ouderraad neemt Esther de Kaste afscheid. Wij willen haar namens de leerlingen en het
team hartelijk bedanken voor haar inzet voor de schoolbrede activiteiten in de afgelopen jaren.
Zoals u in een eerder bericht via MSI heeft kunnen lezen, nemen wij dit schooljaar afscheid van een aantal
collega’s. Dit zijn Sjoerd Tinkhof, Sandra Stolwijk en Marga van der Gun.
Marga heeft Sandra Bisschop vervangen in groep 1/2B. Juf Marga zal na de zomer op een andere school
invallen.
Sandra Stolwijk en Sjoerd hebben een andere uitdaging gevonden buiten onze stichting binnen het
basisonderwijs. Wij zullen hen missen als betrokken collega’s die met passie voor het onderwijs en liefde voor
de kinderen zich ingezet hebben voor onze school. Wij wensen hen veel plezier op de school waar zij gaan
werken!
Marianne van Zijl is gestopt met haar officiële werkzaamheden als administratief medewerkster. Zij wil nog
vrijwillig dingen doen voor onze school. Dat waarderen wij! U kunt haar dus nog steeds zien binnen de school.
Annel van der Plas heeft een baan als leerkracht gevonden in haar toekomstige woonplaats. Vanaf komend
schooljaar zal zij geen leerkracht meer zijn van een groep op onze school, maar helemaal afscheid van Annel
nemen doen wij niet. Annel blijft namelijk nog één dag per week ‘Day a Week School (DWS)’ doen. Daar zijn we
blij mee.
Ook nemen we afscheid van de stagiaires die dit jaar in de groepen waren. We willen hen bedanken voor hun
inzet en enthousiasme. We hopen dat zij veel geleerd hebben bij ons en wensen hen veel succes toe bij het
vervolg van hun opleiding.
Namens de MR
Afscheid en welkom
Eind dit jaar zal Marlies Rutgers stoppen met de medezeggenschapsraad (MR). Zij is dan vier jaar lid geweest
van de MR. Wij bedanken haar voor de vele uren en de professionele en betrokken manier waarop zij haar
taken heeft uitgevoerd in de afgelopen jaren.
Hierdoor komt een plek vrij in de oudergeleding en was er een oproep uitgezet voor een nieuw MR lid. Omdat
er precies één ouder heeft gereageerd hoeven er geen verkiezingen gehouden te worden en heeft de MR
met Inkie Evers volgend jaar weer drie ouders. Welkom Inkie binnen de MR.
Terugblik
Afgelopen schooljaar hebben we als MR weer meegedacht en beslist over diverse onderwerpen op school. Een
aantal onderwerpen komen jaarlijks terug en daarnaast hebben we elk schooljaar een aantal speerpunten.
Afgelopen jaar waren dit werkdruk, het tekort aan invallers en de formatie. Bij de eerste twee onderwerpen
hebben we als MR met kleine creatieve ideeën hopelijk de problematiek kunnen verlichten. De formatie kwam
eind van het jaar in een stroomversnelling en is door het team en de directie van De Fontein uitgewerkt. Hierbij
is er gekozen voor een innovatief plan waarbij groep 6 t/m 8 in teams zullen gaan werken.
Als MR hebben we de plannen kritisch bekeken, veel vragen gesteld en erin ingestemd.
Namens de OR
Team van ouders
Naast alle schoolklassen, juffen en meesters zetten we ook graag alle ouders in deze laatste Spetters in het
zonnetje. De ouders met helpende handen, ideeën en gezelligheid waren ook de laatste maanden onmisbaar
voor alle activiteiten. Zo werden de kinderen begeleid en aangemoedigd tijdens de schoolsporttoernooien en
Koningsdag, was de Avondvierdaagse geslaagd vanaf de nieuwe locatie De Kruisboog en zijn ook alle uitstapjes
en schoonmaakactiviteiten goed verlopen.

Hartelijk dank!
Meer betrokken zijn bij school?
Het team van ouders in de Ouderraad (OR) bestaat uit 17 ouders vanuit alle klassen. Hoewel het nieuwe
schooljaar nog moet beginnen, zullen er aan het eind van komend schooljaar helaas weer ouders stoppen,
omdat hun kinderen De Fontein verlaten. Vind jij het leuk om meer betrokken te zijn bij de school van je
kind(eren)? En wil jij een aantal activiteiten die bij jou passen ondersteunen of coördineren? Dan komen we
graag met je in contact! Op de website kun je het OR-team en de activiteiten vinden.
Graag bedanken we Esther de Kaste voor haar inzet voor de OR in de afgelopen jaren en heten we Lieke Faazen
van harte welkom!
Voor nu wensen we iedereen een heerlijke vakantie toe!
Namens de Ouderraad,
Yvonne van den Broek
orfontein@fluenta.nl
OR-lid Denise de Milo over de organisatie van de Avondvierdaagse, wandelen met O.P.A. en een
zomertip
“Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij wat mijn kinderen doen. Sinds Tessa op school zit, ben ik actief in de
Ouderraad. Inmiddels dus vijf jaar. Je ziet hoe het op school gaat, je leert de leerkrachten kennen en je pakt de
sfeer van bijvoorbeeld Sinterklaas mee. Elk jaar ben ik betrokken bij de Avondvierdaagse en Sinterklaas of
Kerst. De organisatie rondom de Avondvierdaagse is een kleine piek in het jaar.
In maart starten we rustig met de voorbereidingen. Daarin heeft ieder zijn taak en dat loopt daardoor heel
soepel. De week van de Avondvierdaagse zelf is altijd druk en hectisch. Ik loop toch mee en dan kan ik net zo
goed actief mee doen. Het was leuk om dit jaar te experimenteren met de digitale aanmeldingen. Door ons als
organisatie is dat in elk geval goed bevallen. Het liep gelukkig ook goed dit jaar op de nieuwe locatie bij de
Kruisboog. Jammer dat het weg is bij school, maar het is goed overzichtelijk en redelijk rustig bij de Kruisboog.
Volgens mij ging het heel soepel. Het is ook een bekende plek, omdat de laatste avond daar altijd al start.”
Wandel gezellig mee met O.P.A.
“Ook het lopen met O.P.A. is trouwens erg leuk. Twee keer per jaar doe ik mee met het rondje oud papier
ophalen in de wijk de Mossen. Een lekkere actieve ochtendwandeling in de buitenlucht en het is ook nog eens
heel gezellig. Ik dacht altijd dat het zwaar werk was, maar dat valt reuze mee. We kunnen wel ouders gebruiken
die mee willen draaien in het team en een paar keer per jaar een ochtend ingeroosterd kunnen worden.”
Kijken naar het kind
“Wat ik heel fijn vind aan deze school, is dat er echt goed wordt
gekeken naar de leerlingen zelf. Waar voelt het kind zich prettig bij en
wat kan het kind aan of wat niet. Mijn oudste zoon Boris zat eerst op
een andere basisschool en het verschil was echt merkbaar. Ik ben heel
tevreden met de leuke leerkrachten die meedenken en het goede
onderwijs.”
“Mijn zomertip? Vooral lekker ontspannen en genieten van je
kinderen. Ze worden namelijk zo vreselijk snel groot. En denk eens na
of je komend jaar ook mee wilt helpen in de Ouderraad of O.P.A.!”
Namens BSO De Fontein
Inmiddels werken wij ongeveer 2 maanden, met veel plezier, in een nieuwe formatie samen. De vaste
pedagogisch medewerkers van BSO De Fontein zijn: Annemieke, Lara, Sharon(stagiaire) en Wilma.

In verband met het toenemend aantal kinderen op de BSO, splitsen wij de groep tijdens de eet- en
drinkmomenten op in een 7-min en een 7+ groep. Annemieke en Sharon begeleiden tijdens deze momenten de
7- groep , in het peuterlokaal. Lara en Wilma begeleiden tijdens deze momenten de 7+ groep, in het BSO lokaal.
Ook bieden wij activiteiten aangepast op deze leeftijden aan.
De afgelopen weken hadden de kinderen veel zin in sport- en spelactiviteiten. Naambal, vies/lekkertje, wc
tikkertje, “moordenaartje” en levend Stratego waren hierbij favoriet. Natuurlijk konden de kinderen ook
knutselen. Met o.a. als resultaat zonnebrillen, macaroniregenbogen, spannende spinnenwebben en
emotiemonsters.
Het meest trots waren de kinderen op de mooie en lieve vader- en moederdagcadeaus!
Het was ook weer smikkelen en smullen op de BSO. Appelflappen, popcorn, bami en sushi. Zomaar een greep
uit ons multiculturele aanbod.
De komende weken hopen wij op nog meer mooie dagen. Tijdens deze dagen zoeken wij verkoeling onder de
sproeier.
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 zomervakantie waarvoor de BSO weer een leuk en afwisselend vakantieprogramma klaar
heeft liggen.
Fijne vakantie alvast!

