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Schoolfoto’s zijn binnen! Start verkoop
Hoe laat?
08:30 t/m 09:00 uur
13:45 tot 14:15 uur

Afgelopen week was de week tegen het pesten.
In de klas hebben wij met de kanjertraining hier
aandacht aan geschonken. In de bijlage zit weer
een nieuwe oudernieuwsbrief!
Schoolplein
Zoals het er nu naar uitziet, begint de verbouwing
en sloopwerkzaamheden na de herfstvakantie.
Vrijdag 28 oktober komen de hekken die op het
schoolplein geplaatst gaan worden voor de
veiligheid. Dus als u na de vakantie het plein op
loopt, kan het zijn dat er andere looproutes zijn.
Zijn er ouders die ons hierbij kunnen helpen?
Tijd volgt nog.

Wanneer?
Donderdag 6/10
Vrijdag 7/10
Maandag 10/10
Dinsdag 11/10
Woensdag 12/10
Donderdag 13/1
Vrijdag 14/10

8:30 en 13:45 uur
13:45 uur
8:30 en 13:45 uur
8:30 en 13:45 uur
8:30 uur
8:30 en 13:45 uur
8:30 uur

Waar?
In de aula.

Setprijs € 11,50
Graag contant en gepast betalen!
Bij afname van 2 setjes, gezinsfoto gratis.
Gezinsfoto apart € 5,-

De school is jarig!
De Fontein is gesticht op 1 aug.1984 uit een fusie
tussen twee lagere scholen en een kleuterschool.
De verhuizing naar het nieuwe gebouw was
op maandag 10 maart 2008. Waarom dan op 14
oktober de verjaardag van de school vieren, hoor
ik u zeggen? De leerlingenraad wilden een
verkleedfeest. En hoe leuk is het dan om de
laatste dag voor de vakantie te nemen om lekker
te gaan verkleden en om te vieren dat de eerste
periode erop zit. En wie jarig is moet trakteren.
De kinderen krijgen limonade + een traktatie van
de school. De officiële datum van het ontstaan
van De Fontein is dus op 1 augustus. Dit betekent
dat over 2 jaar wij ons 40-jarig jubileum mogen
vieren. Ook een feestje waard.
Bedankt!

Studiedag maandag 5 oktober
Op woensdag 5 oktober heeft het schoolteam van
De Fontein een studiedag en zijn de kinderen van
groep 1 t/m 8 vrij.
Met deze studiedagen blijft het schoolteam ‘bij’ in
de ontwikkelingen, maar denken we ook goed na
over wat wel en niet wenselijk is.
(Het wordt weer een (waarde)volle dag.

De Fontein heeft een klusjesman! Onze oproep
heeft gewerkt. Jan-Willem Hollander doet nu alle
klusjes rondom en in de school. Bedankt!
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Belangrijke data:
Groep 1
t/m 8!
-Woensdag 5 oktober 2022
Studiedag Schoolteam De Fontein
Alle kinderen groep 1 t/m 8 vrij!
-Vrijdag 14 oktober De school is jarig!
Verkleedfeest
-Herfstvakantie:
Maandag 17oktober 2022 t/m
Vrijdag 21 oktober 2022
Maandag 24 oktober weer naar school

Ouderbijdrage 2022-2023
Momenteel hebben we van 59 leerlingen de
ouderbijdrage binnen.
Hieronder treft u de nodige
betalingsgegevens aan. Mogen wij
weer op u rekenen?

-Donderdag 3 november:
Studiedag Schoolteam De Fontein
Alle kinderen groep 1 t/m 8 vrij!

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,
Instagram
We hebben al 156 volgers! Er kan nog meer bij.
De_fontein_den_helder

Boekenmarkt/Lichtjesavond
9 november organiseren wij weer onze
“beroemde” boekenmarkt en lichtjesavond. Op
deze avond worden alle lampionnen van de
kinderen tentoongesteld en in de aula worden
boeken verkocht. Meer informatie volgt nog.

GEVRAAGD: Wie heeft er nog
boeken thuis liggen, die wij mogen
verkopen? De opbrengst is voor
onze schoolbibliotheek.
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