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Het zonnetje moeten we er maar even bij 
fantaseren want het was berekoud! 
Maar…….het schoovoetbal is weer begonnen. 
Winnen is leuk, meedoen is net zo belangrijk. 
Aanstaande woensdag 6 april ronde 2. 
 
Ouderavond Kanjertraining maandag 11 april 
Alle kinderen hebben, vorige week, een brief mee 
naar huis met een uitnodiging voor de speciale 
ouderavond over de Kanjertraining op maandag 
11 april. 
Mocht u de brief kwijt zijn….Vraag een nieuwe. 
Mocht u vergeten zijn de antwoordstrook in te 
vullen…..het kan nog hoor. 
Het wordt een zeer interessante avond waarin u 
meegenomen wordt ‘in en met’ de Kanjertraining. 
Dat is ook handig voor thuis!! Echt ! 
De Kanjertraining houdt niet op bij de buitendeur 
van de school. 
We hebben plaats voor 250 personen….vol is vol! 
 
Sponsorloop en viering Koningsdag 
Veel kinderen zijn enthousiast aan het werk 
gegaan om sponsoren te zoeken èn te vinden. 
Volle sponsorkaarten komen al reeds binnen en 
er wordt soms gevraagd om een nieuwe kaart. 
We zijn reuze benieuwd wat het bedrag gaat 
worden dat we, tijdens de viering van Koningsdag 
bekend gaan maken. 
De sponsorloop wordt gehouden op vrijdag 22 
april als onderdeel van de viering van Koningsdag 
en u bent natuurlijk allemaal welkom om de 
lopers aan te moedigen. 
Om 08.40 staan we allemaal 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. Het is leuk 
wanneer iedereen, zo veel mogelijk, iets met een 
oranje kleur aan heeft.  
Alle kinderen doen, 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? 
 
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’. 
 
Nieuw schoolplein 
In nieuwsbrief 422 is het nieuwe schoolplein 
uitgebreid beschreven. De plattegrond van het 
schoolplein staat op de achterkant van de 
sponsorkaart. 
Hieronder nogmaals de ‘spelregels’ van de 
sponsorloop. 
 
Sponsorkaart 
Alle kinderen krijgen een sponsorkaart mee naar 
huis. Achter op de sponsorkaart staat een 
verklarende tekst met een plattegrond van het 
nieuwe schoolplein. Een sponsor kan zijn/haar 
gegevens invullen en, dat is het mooie, meteen 
de € 2,- afdragen. Op deze manier is het geld 
meteen ‘verdient’ en hoeft er, na afloop, niet nog 
eens geld opgehaald te worden. 
Op een sponsorkaart is plek voor 10 sponsoren 
en die levert dan € 20,- op als die vol is. Natuurlijk 
mag een leerling meer dan 1 sponsorkaart vol 
gaan maken, we hebben er genoeg. 
 
We verbinden er meteen een prijs aan voor de 
groep die het meeste sponsorgeld gaat binnen 
halen (we houden rekening met het aantal 
leerlingen per groep). En….is is een prijs voor de 
leerling die het meeste sponsorgeld op gaat 
halen. 
 
We begrijpen dat het voor de jongste leerlingen 
best wel moeilijk zal kunnen zijn maar hulp van 
ouders, oma’s en opa’s is natuurlijk toegestaan. 
 
We zijn allemaal heel benieuwd hoe het gaat 
verlopen.  Heeft u vragen?  Stel ze. 
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 Beleefdagen Helderse Vallei – Oproep nr 4. 
Voor de groepen 1/2 gaat dit plaatsvinden op 
donderdag 21 april. 
Voor de groepen 3/4 is dit op donderdag 30 juni  
Voor de groepen 5/6 is dit op dinsdag 7 juni. 
 
Voor de groepen 1/2 is de prijs € 10,- 
Voor de groepen 3/4 is de prijs € 10,- 
Voor de groepen 5/6 is de prijs € 15,- 
 
U kunt meehelpen deze dagen tot een succes te 
maken. Hoe?.....door het geld naar het 
rekeningnummer van de ‘schoolreizen’ over te 
maken NL62 RABO 0332 5219 23 onder 
vermelding van Stichting Kopwerk Schoolreis. 
 
Het is dan ook belangrijk om te vermelden om 
welke kinderen en uit welke groepen het gaat. 
voorbeeld: heeft u een kind in groep 5/6 èn een 
kind in groep 3/4 dan wordt het bedrag in totaal  
€ 25,-  (€ 10, van 3/4 + € 15,- van 5/6). 
  
Wanneer u het geld contant wilt betalen, dan 
graag in een envelop met de namen van de 
kinderen er op zodat wij het goed kunnen 
administreren. 
 
Ouderbijdrage 2021-2022 
Per overschrijving: NL93 RABO 0362 
5671 15 t.n.v. De Fontein (namen 
kinderen vermelden) 
Contant op school mag ook: In een 
envelop voorzien van naam leerling/leerlingen 
1 kind € 15,-  , 2 kinderen € 30,- 
3 kinderen (of meer) € 40,- 
(Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsdag, Fontein 
Springdag worden allemaal bekostigd uit de 
ouderbijdrage) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Belangrijke data:  
-Woensdag 6 april: 
Schoolvoetbal ronde 2 
 
-Maandag 11 april: 
Studiedag schoolteam De Fontein. Kinderen van 
groep 1 t/m 8 zijn vrij! 
!!! Aansluitende ouderavond – Kanjertraining !!! 
 
-Woensdag 13 april: 
Schoolvoetbal – finaledag 
 
-Vrijdag 15 april: 
Goede Vrijdag – Paasviering op school 
!!! Kinderen om 12.00 vrij ! 
 
-Maandag 18 april: 
Iedereen vrij i.v.m. Tweede Paasdag 
 
-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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