Spetters
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de digitale Spetters van Oktober 2019. In de Spetters informeren wij u 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
‘We werken als team, want we vinden het fijn,
om met onze groep lekker bezig te zijn,
en ieder voor zich, kan ook, dat is waar,
maar nu deel je het werk en de lol met elkaar.
We knallen, we scoren, we noemen geen namen,
want elke prestatie is van ons samen.’

De eerste weken van het schooljaar zitten er alweer op. Wij hopen dat uw kind net zo’n enthousiaste
start heeft gemaakt als wij. In de groepen en teams zien we de kinderen spelen, leren, ontdekken en
veel samenwerken. Creëer synergie, samen is beter –de zesde gewoonte van The Leader in Me- heeft
een belangrijke plek in ons onderwijs en verdient in de eerste weken veel aandacht om het
groepsgevoel te versterken, elkaars talenten te zien en elkaar te versterken.
Om ‘De zaag scherp te houden’ krijgen alle kinderen een strippenkaart mee met activiteitsuggesties
voor de herfstvakantie. Er zijn nog vakjes leeg waarin zij zelf activiteiten kunnen zetten. In bijgaand
zakje zit een dropveter. Na elke vakantie activiteit kunnen zij daar een stukje van nemen. Zo vieren
we gewoonte 7!
Wij wensen u en alle kinderen een fijne herfstvakantie!
Hartelijke groet mede namens het team,
Corrie van der Sar.
Welkom!
Nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom aan de volgende kinderen:
·

Groep 1/2A: Guus Bernson, Sami Gebremariam, Charif Djebbouri, Thijs Hamerslag,
Vince van der Hauw, Kay Weijers,

·

Groep 1/2B: Ben Scherrenberg, Rivka Dieuwke van Nek, Sem van der Brugge, Paris Mike,
Jazzlyn Sendar, Tieme Evers
Groep 4A: Best Mike
Groep 5A: Benjamin Zoundri, Levi Roemeling, Tim Voermans, Melvin van der Stroom
Team A:
Lana Oosterman
Team C:
Boy Oosterman

·
·
·
·

Alle nieuwe Spetters een spetterende tijd op De Fontein gewenst.
Wij hopen dat jullie je snel thuis voelen.

Ons Team
‘Nieuwe’ gezichten:
Ons team is versterkt door een aantal ‘nieuwe’ collega’s. ‘Nieuwe’ tussen aanhalingstekens omdat de meesten
van hen al bekend zijn op De Fontein.
Manouk de Wit was 3de en 4de jaars student bij ons op school en heeft nu een aanstelling als leerkracht van
groep 4.
Marianne van Oort werkt ook weer bij ons als groepsleerkracht, ook in groep 4.
Dorien Wilms werkt in Team A en Team B als groepsleerkracht. Vorig jaar was zij 4de jaars student bij ons.
Danique de Vos is echt nieuw op De Fontein. Zij werkt in groep 1/2b ‘Stoere Appels’.
Lief en Leed:
 Sandra Bisschop is na de zomervakantie gestart met re-integreren. Elke week breiden haar taken uit. Zij
werkt ernaar toe om stap voor stap haar groepstaken bij de ‘Stoere Appels’ weer op te pakken. Zodra zij
voldoende hersteld is, zal zij als eerste de groepstaken van Benika de Waal overnemen op de vrijdagen.
 Lieske de Waard is met zwangerschapsverlof. Graag had ik u hier gemeld dat haar kindje geboren was
maar…..die laat nog even op zich wachten.
Stagiaires:
Wij zijn blij met de inzet en het enthousiasme van de studenten van de Marnix Academie die bij ons gestart zijn.
Een hartelijk welkom en wij wensen hen een mooie, leerzame tijd toe.
Naam
Sjoerd
Karin
Vera
Marit
Jeremy

Groep
1-2A
Team A
Team B
Team C
8D

Leerjaar opleiding
1ste jaars
3de jaars
3de jaars
4de jaars
4de jaars

Portfolio inloopmomenten
Wij nodigen u van harte uit voor de portfolio inloopmomenten:





Week 46: 11 november tot en met 15 november 2019
Week 05: 27 januari tot en met 31 januari 2020
Week 15: 06 april tot en met 10 april 2020
Week 24: 08 juni tot en met 12 juni 2020

Aan het begin van het schooljaar ontving u onze nieuwe communicatiestructuur. Hierboven staan de weken
waarin u binnen kunt lopen om 08:15 uur om samen met uw kind het portfolio en ander werk te bekijken.
Het inloopmoment is elke dag van de genoemde weken en eindigt om 8:30 uur.
Noteert u de weken alvast?
Kinderboekenweek ‘Reis mee!’ en voorleeskampioen
Vanaf 2 oktober vierden we de Kinderboekenweek. Het thema was: Reis mee!
Allerlei leesactiviteiten stonden op het programma. De opening was in de verdiepte ruimte. Er werd
voorgelezen uit het kinderboekenweekgeschenkboek ‘Haaien tanden’ en er werden foto’s getoond van de
vakantievoertuigen van de leerkrachten. Andere activiteiten waren het voorlezen door leerkrachten en
kinderen in een andere groep en natuurlijk de voorleeswedstrijd in de bovenbouw. Veel kinderen bereidden
zich enthousiast voor om mee te doen in de klassenronde.
Woensdag was de schoolronde. Lize Huizinga uit team C is voorleeskampioen geworden van De Fontein.
Zij mag de school gaan vertegenwoordigen in de Houtense voorleeswedstrijd.
Gefeliciteerd Lize!

De kalender
















19 oktober
27 oktober
30 oktober
07 november
08 november
15 november
18 november
20 november
20 november
21 november
28 november
05 december
19 december
20 december
21 december

Start herfstvakantie
Einde herfstvakantie
Luizencontrole
Vergadering OR
Start Week Mediawijsheid
Studiedag (alle kinderen vrij)
Studiedag (alle kinderen vrij)
Natuniekdag gr. 12345
Open ochtend nieuwe ouders
Vergadering MR
Surprises mee naar school
Sinterklaasviering
Kerstviering in de vorm van een wandeling vroeg in de avond
Alle kinderen om 12:30 uur vrij
Start kerstvakantie

De jaarkalender treft u aan op de website: www.fonteinhouten.nl onder ‘Informatie’/‘Spetterinfo‘.
Trefwoord
Week 37 en 38 (9 t/m 20 september): Beloven
Inhoud: Doen wat je belooft; commitment en vertrouwen.
Bijbel: Abraham en de belofte van God; In Egypte; Abraham en Lot uit elkaar (Genesis 11 t/m
15).
Week 39 t/m 41 (23 september t/m 11 oktober): Plaatsmaken
Inhoud: Een plek innemen of afstaan. Iemand vervangen of aan de kant zetten. Op de beste plek komen.
Bijbel: Abraham, Sara en Hagar, Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21).
Week 42 t/m 45 (14 oktober t/m 8 november): Volhouden
Inhoud: Volhouden of afhaken, doorzetten of opgeven. Volhouden vanuit de beste bedoelingen.
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33).
Week 46 t/m 48 (11 t/m 29 november): Geheimhouden
Inhoud: Geheimen en geheimpjes. Verborgen houden of onthullen. Privacy en ontdekken wie iemand is.
Bijbel: Jozef (Genesis 37 t/m 47).
Week 49 t/m 51 (2 t/m 20 december): Geloven
Inhoud: Geloven, zeker weten en twijfelen. Geloven in mensen, geloven in God, geloven in vrede.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2).
Opvoeden is een hele kunst
Opvoeden is een hele kunst.
Soms lijkt het vanzelf te gaan en dan kost het energie of roept het vragen op.
Spelen, vriendjes maken, leren, slapen, gezond eten, tv- en computergebruik, relaties…..
Het is prettig wanneer u over deze ontwikkelingen van gedachten kunt wisselen met de leerkracht.
Daarnaast kan het fijn zijn eens met een buitenstaander te spreken.
Bij het CJG (centrum voor jeugd en gezin) kunt u terecht voor informatie, advies en ondersteuning.
Kinderen worden in groep 2 en groep 7 door de GGD gezien.
Ook met de schoolarts kunt u contact opnemen voor vragen over de ontwikkeling of de opvoeding.
Heeft u hulp of ondersteuning nodig bij opvoedings- of ontwikkelingsvragen, dan kunt u die voorleggen aan het
Sociaal Team. Zij kijken of ze de ondersteuning zelf kunnen bieden of zetten specialistische hulp in.

Uitgebreidere informatie en telefoonnummers vindt u op de website van de school onder het kopje Informatie/
opvoedvragen of op de prikborden bij de hoofd- en tusseningang van de school.
Als intern begeleider onderhoud ik intensief contact met deze drie ondersteunende instanties.
Zo hopen wij vanuit school samen met u te werken aan een gezonde ontwikkeling van uw kind
en te ondersteunen waar nodig.
Hartelijke groet, Irene Hoekman.
Namens de Medezeggenschapsraad
Mijn naam is Inkie Evers en ik ben moeder van Linde (groep 3) en Tieme (groep
1/2B). Wij wonen sinds 2 jaar in Houten en waren in onze korte zoektocht naar
een basisschool direct erg enthousiast over De Fontein en het “The Leader in
me” concept. Ik werk als klinische beoordelaar van nieuwe medicijnen bij het
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in Utrecht, maar voor De Fontein
ben ik vooral een enthousiaste ouder die graag helpt bij uitjes, luizenpluizen,
koningsspelen, cadeautjes verzinnen voor leraren etc. en die probeert elke
informatie-middag/avond aanwezig te zijn om te zien hoe de school in elkaar
steekt. Afgelopen 2 jaar is het mij duidelijk geworden hoe belangrijk een goede
communicatie tussen de school, de leraren, de ouders en de kinderen is, en hoe
moeilijk het is om de school draaiende te houden met (te) weinig leraren (zonder dat de kinderen daar al te
veel van merken). Hoewel De Fontein al een “goede” school is, wil ik me de komende jaren graag inzetten om
dat zo te houden en er een nog betere school van te maken. Vanaf dit schooljaar neem ik daarom zitting in de
MR en zal ik gaan proberen om met mijn betrouwbare, gedetailleerde en gebalanceerde instelling
weloverwogen beslissingen te nemen en adviezen te geven vanuit de MR. Op naar een “excellente” school😉!
Namens de Ouderraad
Frisse blik
Een nieuw schooljaar. Een moment om weer rond te kijken wat er allemaal veranderd is op en rond school. Nu
we al weer zeven weken op stoom zijn, voelt alles al weer heel vertrouwd. De nieuwe klassen, de juffen en
meesters, kinderen, teams, de fietsgroep voor gym op donderdagmorgen en vast nog meer.
Als OR zijn we het schooljaar ook weer gestart met de voorbereidingen van allerlei activiteiten zoals
sportevents, Sinterklaas, Kerstviering etc. Het is erg leuk om in kleine deelteams met een frisse blik naar de
activiteiten te kijken en er met elkaar weer wat moois van te maken. Ook de decoratiecommissie heeft al weer
gezorgd voor een gezellige herfstsfeer op het raam van de gymzaal.
Sporttoernooien
Ook dit jaar gaan we weer samen sporten! We doen mee aan het voetbaltoernooi, volleybaltoernooi en
korfbaltoernooi voor scholen. Via MijnSchoolinfo ontvang je de informatie over de toernooien en het
aanmelden.
Wij zoeken nieuwe OR-leden!
Het OR-team bestaat op dit moment uit 18 leden. Een mooie mix van ouders uit alle klassen. Dit lijkt best veel,
maar na dit schooljaar zullen we een aantal ouders moeten gaan missen, omdat hun jongste kinderen naar de
middelbare school gaan. Lijkt het je daarom leuk om ons OR-team te versterken en wil je kijken of het wat voor
jou is? Neem dan graag contact met ons op via orfontein@fluenta.nl
Wat doe je als OR-lid? Een aantal keer per jaar is er overleg over de (voortgang van de) activiteiten. Daarnaast
kun je in een deelteam meewerken aan een of meerdere activiteiten die je aanspreken en passen bij jou qua

tijdstip e.d. Het is vooral erg gezellig om met andere ouders bij te dragen aan een leuke schooltijd voor de
kinderen en extra betrokken te zijn bij de school.
Nieuwe kijk op ... Oud papier
Loop ook mee met OPA (Oud Papier Actie)
OPA is weer op zoek naar nieuwe bikkels. Wie heeft zin om een paar keer per jaar ons Fontein-team te helpen
bij de oud-papier ophaal in de wijk De Mossen? Hiermee halen we jaarlijks een paar duizend euro op waarmee
we leuke activiteiten voor de kinderen financieren. Interesse of een keer meelopen?
Erik Boter, coördinator OPA, 06-45771591
“Je leert andere ouders en leerkrachten beter kennen
en het is leuk om bij school betrokken te zijn”
OR-lid Annie de Lange
Moeder van Mathijs in team A, Jesper en Jurgen op de middelbare school.
“Ik ben bij de OR gestart toen de Mathijs naar school ging. Dat is nu zes jaar
geleden. Het is een gezellige groep. Je leert andere ouders en leerkrachten kennen
en het is leuk om bij school betrokken te zijn. Ik help mee met een aantal
activiteiten zoals Sinterklaas of Kerst en vaak ook met het afscheid van groep 8.
Ook versieren we de school in Sint- en Kerstsfeer als decoratiecommissie. Dit is
voor mij prima te combineren met mijn gezin en werk. Ik werk als kredietanalist
bij een bank en dan is het juist leuk om op school met andere activiteiten bezig te
zijn. Ook de kinderen vinden het erg leuk als je op school helpt.”
“Veel activiteiten zien we elk jaar terug maar worden deels wel anders ingevuld. De school heeft vaak al ideeën
bij het programma en dat ondersteunen we als Ouderraad. Het werkt prettig dat er nu een leerkracht vast
aanspreekpunt is voor de OR en de ‘eventmanager’ is binnen school.”
“We zijn heel tevreden over De Fontein. De kinderen gaan en gingen met veel plezier naar school. Het contact
met de leerkrachten is prettig en de school is vernieuwend met bijvoorbeeld The Leader in Me. Dat vinden we
heel positief. En dit schooljaar is er gestart met het werken in teams in de bovenbouw. In eerste instantie vraag
je je af hoe dit zal gaan, maar Mathijs heeft zijn draai wel gevonden.”
Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen,
Koningsdag, excursies, sparen voor kamp etc. Hiervoor zijn de school en Ouderraad afhankelijk van uw
bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt binnenkort vastgesteld voor schooljaar 2019-2020.
U ontvangt in november de informatie.
Mogen we weer op uw steun rekenen? Alvast hartelijk dank!
Daniel Mast, penningmeester Ouderraad De Fontein, dmast@xs4all.nl
Fijne herfstvakantie!
Namens de Ouderraad,
Yvonne van den Broek
orfontein@fluenta.nl
Namens BSO De Fontein
De zomervakantie ligt al weer even achter ons en op de BSO Fontein zijn er al weer veel leuke en gezellige
activiteiten gedaan. Ook zijn er veel nieuwe kinderen begonnen op de BSO, dus is het alle dagen gezellig druk
bij ons. Als het even kan spelen we lekker buiten, maar ook binnen vermaken de kinderen zich erg goed.

De afgelopen weken hebben we activiteiten gedaan in het thema Australië, er is bijvoorbeeld mooie Aboriginal
kunst gemaakt, er zijn koala beertjes geknutseld, we hebben boemerangs gemaakt en deze op het veld
uitgeprobeerd. En we hebben veel plezier gehad met de kangoeroerace op skippyballen. Maar ook de
Australische keuken is ontdekt en we hebben burgers, pavlova en worteltaartjes gegeten! Heel lekker allemaal
en heel leuk om mee bezig te zijn.
De komende weken doen we activiteiten die met Frankrijk te maken hebben. Maar er zal ook zeker aandacht
worden besteed aan de herfst, die buiten ook volop te aanwezig is.
Goed om te weten is dat Kind & Co nog steeds de mogelijkheid van zwemles aanbiedt 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 is het bijna herfstvakantie, waarvoor de BSO weer een leuk en afwisselend
vakantieprogramma klaar heeft liggen.
We wensen iedereen alvast een vrolijke herfstvakantie toe!

Namens De Gebedsgroep
Ook dit schoolseizoen willen we als ouders betrokken zijn bij De Fontein d.m.v. gebed.
Wil je erbij zijn en/of meebidden, dan ben je van harte welkom!
De volgende data zijn gepland:



21 november 2019
12 december 2019

Donderdags van 8.30-9.30 uur onder het genot van thee en koffie,
bij Kirsten Riepma, Schijfmos 33. (06-53270735)
Welkom!

