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Nog 4 weken te gaan
Via de Parro zijn al diverse afspraken gemaakt
voor rapportgesprekken. Houd de app dus goed
in de gaten voor de inschrijvingen. Er zijn diverse
mogelijkheden om uit te kiezen, dit varieert per
groep.
Corona
Wat?!.......Ja hoor, daar is ie weer!
De nieuwe varianten zorgen
momenteel voor steeds
meer besmettingen, net
toen alles weer normaal
leek te worden.
Vanuit de GGD hebben de
scholen nog geen nieuwe voorschriften gekregen
en waarschijnlijk zullen deze voor de
zomervakantie wel niet meer komen.
Het is wel belangrijk om de zaak goed in de gaten
te houden en weer wat meer te gaan letten op
verschijnselen van verkoudheid.
Deze week geven we de kinderen een paar
zelftesten mee. U beslist zelf of u deze testen
gaat gebruiken bij verkoudheidsklachten. Wilt u
geen gebruik maken van de testen dan kunt u ze
misschien geven aan iemand die dit wel wil.

De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar
zijn in volle gang. Diverse bestellingen worden
gedaan om straks, op maandag 29 augustus,
weer goed te kunnen beginnen.
Ook met de schoolbestellingen merken we dat de
prijzen behoorlijk gestegen zijn. Om een ‘raar’
voorbeeld te noemen: een rol toiletpapier is 10
cent duurder in vergelijking met vorig jaar. Nu lijkt
dat niet zo veel maar er gaan jaarlijks wel heeeel
veel rollen doorheen.
Het is iets wat we allemaal merken en waar we
rekening mee zullen moetenhouden.

Afscheid nemen
Zoals u wellicht weet,
neemt Jaap Hus na 16
jaar afscheid van de
Fontein om te genieten
van zijn pensioen.
Daarnaast gaan Sander
Michalewski en Sanne
Nannings na de zomer op een andere school
werken.
Het team én de kinderen zullen in de laatste twee
weken afscheid van hen nemen. Maar we hebben
ook aan de ouders gedacht!
Op 14 juli, op de Fontein Springdag, staan Jaap,
Sander en Sanne tussen 13:30 en 14:30 op het
plein, zodat u gelegenheid heeft om (eventueel
dansend op de muziek), afscheid van hen te
nemen.
Vrijmarkt dinsdag 12 juli vanaf 14.00 uur
Na jaren van beperkingen kunnen we weer een
heuse ‘vrijmarkt’ houden op ons schoolplein!
Op deze dinsdagmiddag is het schoolplein weer
de plek waar kinderen spulletjes kunnen
verkopen om hun vakantiebudget een mooie
‘boost’ te geven..
Spelletjes, boeken, speelgoed,
grabbelton, zakjes popcorn,
cake en limonade. Het is een
echt ‘Vrijmarkt’.
De vrijmarkt start om 14.00 uur
(en de kinderen die hun ‘winkel’
moeten inrichten gaan
natuurlijk iets eerder naar
buiten) en is om 15.30
afgelopen.
U kunt gerust beginnen met de
voorbereidingen en, samen
met uw kind(eren) eens kijken, thuis, wat er
allemaal in de ‘winkel’ zou kunnen komen.
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Vakantierooster + studiedagen

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 !

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie:
Maandag 17 oktober 2022 t/m
Vrijdag 22 oktober 2022
-maandag 24 oktober weer naar school.
Kerstvakantie:
Maandag 26 december 2022 t/m
Vrijdag 6 januari 2023
-maandag 9 januari weer naar school
Voorjaarsvakantie:
Maandag 27 februari 2023 t/m
Vrijdag 3 maart 2023
-maandag 6 maart weer naar school
Tweede Paasdag:
Maandag 10 april 2023
-dinsdag 11 april weer naar school
Meivakantie:
Maandag 24 april 2023 t/m
Vrijdag 5 mei 2023
-maandag 8 mei weer naar school
Hemelvaart:
Donderdag 18 mei 2023 t/m
Vrijdag 19 mei 2023
-maandag 22 mei weer naar school
Tweede Pinksterdag:
Maandag 29 mei 2023
-dinsdag 30 mei weer naar school
Zomervakantie:
Maandag 24 juli 2023 t/m
Vrijdag 1 september 2023
-maandag 4 september weer naar school

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!
Belangrijke data:
-Donderdag 30 juni:
Schoolreis / Beleefdag groep 3 en 4.
-Donderdag 7 juli:
Slotconcert schoolkoor, het publiek bestaat
uit ouders van de koorleden.
-Dinsdag 12 juli:
Vrijmarkt op het schoolplein van 14.00 tot
15.30.
-Woensdag 13 juli:
Laatste schooldag groep 8.
-Donderdag 14 juli:
Fontein Springdag + afscheid collega’s
-Vrijdag 15 juli:
Laatste schooldag – kinderen komen om
12.00 naar huis.

Team - Studiedagen 2022-2023
Volgend schooljaar heeft het schoolteam 7
studiedagen.
Op deze dagen zijn de kinderen van groep 1 t/m
8 vrij.
Alle data zijn inmiddels bekend:
- Woensdag 5 oktober 2022
- Donderdag 3 november 2022
- Vrijdag 20 januari 2023
- Maandag 13 februari 2023
- Woensdag 15 maart 2023
- Dinsdag 11 april 2023
- Vrijdag 23 juni 2023
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