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Ouderavond Kanjertraining maandag 11 april
Er was koffie, er was thee, er was een koekje
en……..er waren ruim 40 ouders gekomen om
mee genomen te worden in de Kanjertraining.
Het is duidelijk dat deze Kanjertraining niet iets is
dat alleen op school belangrijk is.
‘Sociaal-emotionele’ ontwikkeling èn opvoeding
van kinderen stopt niet bij een in- of uitgang. Het
moet een samenspel zijn van ‘thuis en school’.
Het is een kwestie van volhouden en dat is niet
altijd even makkelijk.
Pasen – Hemelvaart - Pinksteren
Voor het eerst weer alle kinderen in onze aula
voor een gezamenlijke viering. Banken en stoelen
stonden klaar en voor iedereen was er een plekje.
De ‘Paaskaars’ werd aangestoken door twee
leerlingen, de jongste en de oudste leerling van
de school. Er werd enthousiast gezongen en
aandachtig gekeken èn geluisterd naar het
Paasverhaal met de zandtovenaar.
Terug in de klas was er de traditionele matze mèt
of zonder suiker (een aantal vrijwilligers uit groep
8 had er 250 klaargemaakt en rondgebracht).
Aan het eind van de ochtend ging iedereen naar
huis in het bezit van een ‘popcornhaas’ als
presentje van de OWG.
Alle mensen die hebben meegewerkt om het een
mooie Paasviering te laten zijn. Dankuwel!!
Hoe zit dat nu met die feestdagen?
1e Paasdag valt altijd tussen 22 maart en 25 april
op de eerste zondag ná de eerste volle maan na
het begin van de lente (21 maart).
Hemelvaart is dan 39 dagen ná 1e Paasdag.
Pinksteren is 50 dagen ná 1e Paasdag.
1e Paasdag en 1e Pinksterdag zijn altijd op
zondag en Hemelvaartsdag altijd op donderdag.
(voor de Kerst liggen de data vast dus die
weekdagen verschillen wèl).
Alle 2e dagen (Kerst, Pasen, Pinksteren) heeft
men er zelf bij verzonnen, schijnbaar omdat dat
toen wel goed uit kwam en een extra vrije dag
opleverde. Dat gold natuurlijk niet voor de
onmisbare beroepen zoals bijv. de Zorg.
In onze huidige tijd lijkt alles iedere weekdag
gewoon door te draaien en wordt het drukker en
drukker. Die feestdagen zijn zo gek nog niet.

Versierde potjes met narcissen
De afgelopen weken hebben de kinderen 260
potjes versierd. De potjes werden gevuld met
narcissen die naar verschillende zorgcentra
werden gebracht als Paasgroet van de leerlingen
van De Fontein.
De narcissen gingen naar Den Koogh, De
Lichtboei, De Groene Vecht en Dijkzicht. Op de
potjes stond ook het logo van De Fontein zodat
een ieder kon zien van welke school de kinderen
de potjes gemaakt hebben.
Sponsorloop en viering Koningsdag
We rekenen op veel publiek !!
De kinderen komen op de gewone tijd naar
school en we verwachten een ‘oranje golf’ naar
binnen te zien komen.
Om 08.40 staan alle kinderen op het schoolplein
om Koningsdag te openen. Natuurlijk starten we
met het Volkslied en we gaan er van uit dat
iedereen het eerste couplet kent. Ook alle
toeschouwers zijn van harte uitgenodigd om mee
te zingen.
Alle kinderen doen daarna, als opwarmertje, mee
met het nieuwe officiële Koningsdaglied waar ook
weer een pittig dansje bij te maken is.
Daarna gaan de verschillen groepen naar hun
startplek en gaat de ‘oranje-sponsorloop’
beginnen. Om 09.30 klinkt het signaal dat alle
lopers kunnen stoppen en kunnen we gaan
‘stempels’ tellen. Wie heeft de meeste rondjes?
Opbrengst sponsorloop
Dat weten we nog niet en we hopen dat alle
bijdragen vrijdag 22 april binnen zijn. Het wordt
natuurlijk een heel ‘telwerk’ maar een voorlopige
stand zal er vrijdag vast al wel zijn. We zijn heel
erg benieuwd naar de opbrengst en of we
voldoende hebben voor de hangmatschommel en
de glijbaan.
Koningslunch
Omdat we starten met
de sponsorloop hebben
we van het
Koningsontbijt een
Koningslunch gemaakt. De kinderen kunnen dus
thuis gewoon ontbijten en hoeven dan geen lunch
mee te nemen. (wel een tussendoortje).
De eindtijd op deze dag is ‘gewoon’ 14.00 uur en
dan begint de ‘Meivakantie’.
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Donderdag 21 april
Op deze dag gaan de kleutergroepen èn de
instroomgroep naar de Helderse Vallei voor een
speciale ‘beleefdag’ die speciaal voor ons
samengesteld is. Deze beleefdag komt in de
plaats voor een ‘traditioneel schoolreisje’ waarvan
de prijzen momenteel zo hoog liggen dat we dit
onverantwoord vinden om aan u te vragen.
Het programma is klaar en het wordt prima weer.

Belangrijke data:
-Woensdag 20 april:
Schoolvoetbal – finaledag
-Donderdag 21 april:
Groepen 1/2 naar de Helderse Vallei voor hun
speciale ‘beleefdag’
-Vrijdag 22 april:
Viering Koningsdag – SPONSORLOOP
-Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei:
Meivakantie – maandag 9 mei weer naar school.
-Maandag 23 mei t/m woensdag 25 mei:
Schoolkamp groepen 7 en 8.
-Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei:
Vrij i.v.m. Hemelvaart-weekend
Maandag 30 mei weer naar school.
-Vrijdag 3 juni:
Laatste studiedag Schoolteam. Alle kinderen van
groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij.
-Maandag 6 juni:
Vrij i.v.m. 2e Pinksterdag
Dinsdag 7 juni weer naar school.
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