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               Scholieren Veldloop 
Groot aantal deelnemers. Twee trotse 
bekerwinnaars. Mooi weer en veel plezier. 
 
En we blijven nog even lopen – Sponsorloop 
De leden van de leerlingenraad zijn alle groepen 
langs geweest om de kinderen te vertellen over 
de sponsorloop die we gaan organiseren. 
Deze sponsorloop houden we om geld in te 
zamelen voor 2 speltoestellen die onderdeel gaan 
uitmaken van ons nieuwe schoolplein. 
 
Nieuw Schoolplein? 
Sinds maart 2008 zitten we nu in ons mooie 
gebouw en het wordt tijd om het speelplein te 
gaan aanpakken. Vanuit onze leerlingenraad 
kwam te wens om een nieuw schoolplein te gaan 
ontwikkelen. De leden van de leerlingraad zijn 
hiervoor alle klassen langs geweest met de vraag 
wat de kinderen graag op het nieuwe schoolplein 
zouden willen. 
Met al deze punten is ‘pleinarchitect’ Sybolt 
Meindertsma aan het werk gegaan en heeft er 
een mooi ontwerp van gemaakt waar iedereen 
enthousiast van is geworden. 
 
En dan moeten we nu aan de gang om de 
bekostiging rond te krijgen. Organisaties zoals 
Jantje Beton worden aangeschreven met de 
vraag om een financiële bijdrage te leveren, hier 
houdt een werkgroep zich mee bezig. Maar onze 
kinderen kunnen ook een bijdrage leveren om 
geld in te zamelen en dat doen we met de 
sponsorloop. 
Het doel is om € 3000,- bij elkaar te lopen voor de 
aanschaf van een ‘hangmat-schommel’ en een 
‘glijbaan-toren’ die op het nieuwe schoolplein 
gebouwd gaan worden (en nog veel meer 
natuurlijk). 
 
Deze sponsorloop houden we op vrijdag 22 april 
als onderdeel van de viering van Koningsdag. 
Het werkt allemaal heel simpel: 
We vragen de kinderen sponsoren te zoeken voor 
een bijdrage van € 2,- . Het gaat dus niet om een 
bedrag per rondje, de afstanden liggen al vast. 

 
 
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. 
 
Corona helemaal weg? 
Jammer genoeg niet en we blijven meldingen 
binnen krijgen van kinderen die een positieve 
testuitslag hebben. Gelukkig duurt de periode van 
thuis blijven nog maar 5 dagen en hoeft de rest 
van het gezin niet meer in quarantaine. 
Voor de groepen 6, 7 en 8 is twee maal in de 
week testen niet meer nodig maar het mag 
natuurlijk nog wel. Deze week geven we deze 
leerlingen nog 2 testen mee. 
 
Scholen kunnen nog, tot aan de zomervakantie, 
testmateriaal bestellen en we hebben momenteel 
nog een ‘voorraadje’. Mocht u nu thuis een 
‘uitbraak’ van Corona verwachten en u heeft 
testen nodig dan kunt u ze bij ons vragen ook als 
het kinderen uit de groepen 1 t/m 5 betreft. 
 
 
 
 
 
 
                               Ik blijf het proberen hoor! 
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We zijn er al weer aan gewend 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen 
keurig zelfstandig binnen. Een ouder die een 
mededeling komt doen loopt soepel door. 
Ook bij de groepen 1/2 loopt het ‘bezoekrooster 
soepel:  
Op de maandag, woensdag en donderdag komen 
de kinderen zelfstandig, via het balkonnetje naar 
binnen. Op de dinsdag en vrijdag komen ze dan 
via de ‘grote deuren’ naar binnen en kunnen de 
ouders ook mee naar binnen. 
 
Ouderavond Kanjertraining maandag 11 april 
Deze donderdag 24 maart en vrijdag 25 maart 
nemen de kinderen een brief mee naar huis met 
een uitnodiging voor de speciale ouderavond over 
de Kanjertraining op maandag 11 april. 
Aan deze brief zit een antwoordstrook vast 
waarmee u zich kunt aanmelden.  We hebben 
plaats voor 250 personen….vol is vol! 
 
Beleefdagen Helderse Vallei – Oproep nr 3. 
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) 
 

Aan alles komt een eind 
Een spannend boek, een mooie film, een 
avontuurlijke vakantie. Zo maar voorbeelden van 
zaken die een begin maar ook een eind hebben. 
Een heel andere zaak waar binnenkort een eind 
aan gaat komen is de schoolloopbaan van 
meester Jaap. Na 45 jaar werken in het onderwijs 
is het moment gekomen om een punt te zetten 
achter mijn ‘reis door het onderwijs’. 
Op 26 maart word ik (meester Jaap) 65 jaar en 
dan duurt het nog 111 dagen tot aan 1 augustus 
en dan ‘zit het er op’ en ga ik met ‘pensioen’. 
Het duurt dus nog even maar nu zelfs kleuters 
aan mij gaan vragen of ik morgen al weg ga, 
wordt het tijd om het maar aan iedereen te laten 
weten. 
Tot het zover is blijf ik iedereen lastig vallen met 
infobrieven, vragen om ouderbijdrage en geld 
voor beleefdagen, nieuwe leerlingen inschrijven, 
controleren of iedereen er is, geld ophalen voor 
het schoolplein, Ga zo maar door. 

Nog even. 
 

Belangrijke data:  
-Woensdag 30 maart: 
Schoolvoetbal ronde 1 
-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 
 
. 
 
 
 


