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Overstap van Parro naar Kwieb

5 December Sinterklaasviering op school

Let op: Morgen laten we de aanmeldingsmail
uitgaan van de Kwieb! In de mail krijgt u dan te
lezen hoe u de desbetreffende app kunt
installeren. Heeft u hier moeite mee of lukt het
niet? Dan horen wij het graag. De Parro laten wij
nog even een paar weken draaien tot het
iedereen is gelukt om over te stappen.

Maandag 5 december
komt de goede sint weer
een bezoek brengen aan
De Fontein. De viering is
in de aula. Helaas kunnen
wij daar geen ouders
ontvangen, dit i.v.m. de
veiligheid.
De sint gaat samen met
zijn pieten de klassen
rond. Hopelijk heeft hij
ook cadeautjes mee. De
Owg zorgt dat alles in
goede banen loopt, dus
dat zal wel goed komen.
De kinderen krijgen ook
een versnapering, limonade en/of chocolademelk.

Bag 2 school
Een mooie opbrengst aan zakken!
Wat het heeft opgeleverd, krijgt u zo
spoedig mogelijk te horen.
’t Fonteintje
De peuters van het Fonteintje worden iedere
maandag en vrijdag opgehaald door kinderen van
groep 8 om daar het Sinterklaasjournaal te
kijken.
De winnaars van de kleurwedstrijd zijn:
Anne Groep1/2 a
Mika Groep1/2 b
Tim Groep 3
Allisa Groep 4
Maya Groep 5
Kavisna Groep 6
Jesse Groep 7

Op 5 december zijn de schooltijden normaal
Dus om twee uur weer naar huis allemaal

Kerstviering aankondiging
De kerstcommissie heeft zich ook dit jaar over de
kerstviering gebogen. Zij hebben gekozen voor
een kerstviering in de klas.
Wanneer: Donderdagavond 22 december
Wie: Groepen 1 t/m 8
Aanvang: 17.30 uur - 19.00 uur
Wat: Viering+ “High tea”, hapjes mogen de
kinderen zelf verzorgen. (Intekenlijst).
Ouders mogen vanaf 18.15 uur gezellig meeeten in de klas.
In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer
informatie over de kerstviering.

De Fontein doet mee aan de Batterijen Battle!
Denkt u er nog aan om lege batterijen in te
leveren bij ons?
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Update: Ouderbijdrage 2022-2023

Belangrijke data:

Momenteel hebben wij 50 procent van de
ouderbijdrage binnen.
Op naar de 100 procent!
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 174 volgers!
Volgt u ons al?
De_fontein_den_helder
Regelmatig staan hier updates op van de
verbouwing van ons schoolplein. De werkmannen
zijn hard aan het werk. De kinderen vinden het
erg interessant.
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30 november oudermail Kwieb
activatie
5 December Sinterklaasfeest op
school. (Normale schooltijden)
22 December Kerstviering in de klas
Van 17.30 uur- 19.00 uur
23 December Zing-in in de Aula
23 December om 12 uur uit!
24 December t/m 8 januari
Kerstvakantie
9 januari 2023! Weer naar school

