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Groepen 7 en 8 naar schoolkamp Texel en…
Gelukkig ook weer veilig terug
Alle banden opgepompt, remmen nagekeken en
dan fietsen maar. In een lange oranje colonne
reden de kinderen (en hun begeleiders) naar de
veerboot. Alle bagage ging mee in een busje, dat
was erg prettig.
Na een voorspoedige overtocht was Texel een
aantal, tijdelijke, bewoners rijker. Bagage
uitpakken, bed uitzoeken en daarna starten met
het programma. In de parro van 7 en 8 heel veel
foto’s waar op te zien is dat men zich deze eerste
‘kampuren’ prima heeft weten te vermaken.
De ‘schoolkampers’ hebben er een fantastisch
Texelkamp van gemaakt. Op dag 1 was het weer
wat minder maar de activiteiten waren ‘top’. Na
een ‘korte’ nacht bracht dag 2 wat meer wind
maar de pret was er niet minder om. Aan het eind
van deze dag waren de ‘helden’ zo vermoeid dat
ze woensdagochtend met een speciaal muziekje
gewekt moesten worden
Tijdens dit schoolkamp bleek dat de jarenlange
‘training’ van de kanjerlessen echt in de praktijk
werd gebracht. Iemand die thuis even miste werd
er onmiddellijk weer bovenop geholpen en daar
lieten beide groepen heel duidelijk zien dat ze iets
voor elkaar over hebben.
Al dit succes is natuurlijk niet mogelijk zonder een
goede begeleiding en was weer een puike ploeg
ouders aanwezig die het kamp, mede, tot een
groot succes hebben gemaakt.
Dan hadden we ook nog twee ‘gewone’ en een
zwangere juf mee (dikke buik mee op de fiets met
wind tegen ). ‘Fonteinpowervrouwen’
Schoolkamp weer voorbij.
De tijd voor sterke verhalen is aangebroken.
Volgend jaar weer een schoolkamp.

Schooljaar 2022-2023
Nog 7 weken en dan is dit schooljaar alweer
voorbij. We zijn inmiddels druk bezig met de
voorbereidingen om, na de zomervakantie, goed
te kunnen starten (niets gaat vanzelf). Eén van de
nieuwe ontwikkelingen kunt u hieronder lezen.
En…..de indeling van de leerkrachten hebben we
ook al klaar!
Start van een eigen BSO
BuitenSchoolseOpvang
Na de zomervakantie starten we op De Fontein
een eigen voor- en naschoolse opvang (BSO) in
samenwerking met Kappio.
In eerste instantie wordt het een groep voor 3 t/m
7 jarigen. Ook de peuters van de instroomgroep
kunnen dus deelnemen aan de BSO !
Waar onderscheidt onze BSO zich ten opzichte
van de bestaande BSO’s in de buurt?
• De BSO is in het gebouw van De Fontein
• Er is een goede samenwerking tussen
school en BSO.Zo ontwikkelen Kappio èn
school samen het programma van de BSO
en zijn er korte lijnen tussen BSOmedewerkers en de leerkrachten.
• Kinderen op de BSO maken o.a. gebruik
van ons plein, het speellokaal en de
keuken van de school.
• Buiten spelen en gymmen gebeurt onder
toezicht van een volwassene.
• We hebben (nog) geen wachtlijst.
Mocht u interesse hebben in de BSO voor uw
kind(eren), laat het ons weten! Ook als uw kind
ouder dan 7 jaar is, want bij genoeg animo
starten we een tweede BSO-groep voor 8 t/m 12
jarigen!
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Groepsbezetting schooljaar 2022-2023
Ieder jaar weer een hele puzzel die er niet
makkelijker op geworden is. Voor de groepen
hebben we nu alle plekken bezet en dat ziet er
als volgt uit.
Groep 1/2A Karin Smak (4 dagen)
Marja de Graaff (1dag)
Groep 1/2B

Inge de Boer (5 dagen)

Groep 1/2C

= instroomgroep
Linda de Graaff (3 dagen)
Marja de Graaff (2 dagen)

Groep 3

Yvonne Dito (3 dagen)
Joy van Dillen (2 dagen)

Groep 4

Jeanette Duineveld (3 dagen)
Erna Schoot (2 dagen)

Groep 5

Ingrid Donker (4 dagen)
Marja Bouw (1 dag)

Groep 6

Jantine Molema (5 dagen)

Groep 7

Amber Lewakabessy (5 dagen)
we hebben een nieuwe collega.

Nieuws uit het Fonteintje
De peuters zijn bezig met thema:” Eet smakelijk”
In dit thema staat eten centraal. Wij gaan met de
peuters koekjes bakken, verschillende
etenswaren proeven. De komende weken hebben
wij een supermarkt in onze themahoek. De
peuters gaan boodschappen doen, leren op hun
beurt te wachten (in de rij staan) en geld te
betalen bij de kassa. Dit thema gaan de peuters
ook nog leren waarmee en hoe je een tafel dekt.
De peuters eten hun fruit met een vork, smeren
zelf hun brood en schenken hun drinken in.

Groep 8

Renate v.d. Most (2 dagen)
Renske Haasnoot (3 dagen)
Tot de kerstvakantie wordt Renske
vervangen vanwege bevallingsverlof

Belangrijke data:
-Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei:
Vrij i.v.m. Hemelvaart-weekend
Maandag 30 mei weer naar school.

Onderwijsassistenten:
Marja Bouw
1 dag
Nick Deckers
3 dagen
Nancy van Leeuwen 4 dagen

-Vrijdag 3 juni:
Laatste studiedag Schoolteam. Alle kinderen
van groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij.

Internebegeleiding:
Marja de Graaff
Jeanne Steeman

-Maandag 6 juni:
Vrij i.v.m. 2e Pinksterdag
Dinsdag 7 juni weer naar school.

1 dag
2 dagen

-Zaterdag 11 juni:
Optreden schoolkoor tijdens de “Dag van de
Muziek” om 15.00 uur (ongeveer 20 minuten)

Directie:
Renate van der Most 2 dagen
Ellis Swagerman
3,5 dagen
**U mist in deze lijst de namen van Sanne
Nannings en Sander Michalewski. Voor beiden is
er een nieuwe uitdaging. Sanne Nannings gaat
werken op De Rank in Julianadorp en Sander
Michalewski wordt schrijfdocent op de Ipabo.
We wensen beiden natuurlijk veel succes.
*Over de pensionering van Jaap Hus is reeds
eerder bericht verschenen, per 1 augustus wordt
zijn schooltas opgeborgen.
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