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Overstap van Parro naar Kwieb

Zoals u weet hebben wij een nieuwe website.
Deze website zit gekoppeld aan een nieuwe
ouderapp. Deze app heet de KWIEB-app. In de
bijlage zit een ouderbrief die u even goed moet
lezen. De kinderen krijgen deze brief ook mee
naar huis. In de mail krijgt u (net als toentertijd bij
Parro) bericht hoe u aan kunt melden. De
overgang van Parro naar KWIEB willen wij zo
soepel mogelijk laten verlopen. We geven dan
ook iedereen even de tijd om de app te
downloaden en de brief te lezen.
De bewuste aanmeldingsmail kunt u in week 46
/47verwachten.
Reminder:
Lichtjes avond/fancy fair/ boekenmarkt
9 november wordt er een
boekenmarkt/lichtjesavond/fancy fair in de school
georganiseerd van 17 uur tot 19 uur.
Bag 2 school
Kledinginzameling donderdag 17 november:
Zoals ieder jaar weer houden we in deze periode
een kledinginzameling. Hierbij werken we al jaren
samen met ‘Bag2School.
Dit jaar is de inzameling op donderdag 17
november. Gaat u vast op zoek in alle kasten en
op alle zolders?
De speciale zakken zijn meegegeven aan de
kinderen .
Heeft u veel?.......Gewone grijze of
blauwe zakken mogen ook gevuld
worden.
Dames – en
herenkleding, kinderkleding,
beddengoed (géén kussens en
dekbedden), gordijnen, pluche
knuffels, schoenen, riemen en tassen.
Al deze zaken kunnen meegegeven
worden en wegen mee voor het totaal.

www.bag2school.nl – deze website
vertelt precies wat er met de kleding
gebeurt en wat er wel en niét
meegegeven kan worden.
VSO (voorschoolse opvang)
Vanaf het nieuwe schooljaar is er een VSO en
BSO gestart op De Fontein.
De VSO-kinderen zijn vanaf 07.15 uur welkom.
De kinderen kunnen bij ons ontbijten (brood wel
van huis meenemen) en daarna vrijspelen. Wij
spelen mee of spelen een spelletje, waar de
kinderen dan ook behoefte aan hebben.
Als de school begint worden ze naar hun lokalen
gebracht.
BSO (Buitenschoolse opvang)
Onze eigen BSO draait inmiddels op volle toeren!
We maken gebruik van het peuterlokaal, maar we
hebben ook ons eigen hoek waar we met lego
spelen, tekenen en nog veel meer leuke dingen
doen. Met steeds meer kinderen wordt het
gezelliger, en we hebben nog genoeg plek. Kom
dus vooral een keer langs om de sfeer te proeven
en een praatje te maken!
Voor aanmelding richt u zich tot info@kappio.nl
Groetjes,
Tamara en Nick
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De Fontein doet mee aan
de BatterijenBattle!
Onze school is geselecteerd en doet mee aan
de Batterijen Battle. Vanaf maandag 7 november
verzamelen wij in drie weken zo veel mogelijk
lege batterijen. Een oppepper voor het milieu én
wij maken kans op waanzinnige prijzen,
waaronder een optreden van Victor Mids (de
bekende illusionist)!
Bij elke ingang staat een box! Neem uw lege
batterijen mee naar school en gooi ze in deze
speciaal bestemde box. U doet toch ook mee?

Update: Ouderbijdrage 2022-2023
De feestdagen komen eraan en we zijn druk in de
weer met de sint cadeautjes en de kerst. Zonder
uw bijdrage kunnen we niet zo leuk “uitpakken”.
Momenteel hebben we voor 95 leerlingen de
ouderbijdrage binnen.
We hebben 215 leerlingen, dus nog 120
leerlingen te gaan voor de ouderbijdrage.
Hieronder treft uit de nodige
betalingsgegevens aan. Mogen wij
weer op u rekenen?
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 171 volgers! Het worden er steeds
meer. Bijna elke week staan er nieuwtjes of leuke
foto’s op.
Volgt u ons al?
De_fontein_den_helder
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9 november schoolontbijt

-

9 november lichtjesavond/fancy
fair/boekenmarkt. 17 uur-19 uur

-

17 november inzameling Bag 2 school

