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Schoolplein  

Wat was de opening van het schoolplein een 
feest en wat hebben wij veel leuke reacties 
ontvangen! Zelfs de wethouder was onder de 
indruk van het plein.  

Inmiddels is ons nieuwe schoolplein volop in 
gebruik. Bij de opening kwamen wij meteen al 
een aantal aandachtspuntjes tegen. Zoals het 
rubbergranulaat wat ’s morgens erg glad kan zijn. 
Volgens de leverancier (die wij meteen gebeld 
hebben), zit er nog een wax- achtig laagje op. Dit 
moet eraf slijten door gebruik en 
weersomstandigheden. Daarna wordt het minder 
glad. Het is dus een kwestie van ermee leren 
omgaan en laten wij de zon en wind het werk 
doen. We houden het goed in de gaten, want 
veiligheid staat voorop! 
 

 
 
 
 
Schoolkoor 
 
Het Fonduynkoor heeft vorige week een mooi 
optreden verzorgt in Triade. Er kwamen veel 
mensen kijken en alle kinderen deden 
enthousiast mee! Wat is dit toch een mooi 
gegeven dat wij samen met de Duynvaarder nog 
steeds zo’n mooi koor kunnen vormen. Wat De 
Fontein betreft willen wij dit nog jaren voortzetten. 
 

 
 
 
Dammen 
 
Wist u dat er een team van onze school doorgaat 
naar de Noord-Hollandse kampioenschappen op 
zaterdag 18 februari? 
Dit team had de tweede plaats veroverd op een 
toernooi in Julianadorp en mocht zodoende 
verder in de competitie.  
De lessen die wij verzorgen op school, werpen 
echt zijn vruchten af onder leiding van Dhr.van 
Vliet. 
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Tevredenheidsonderzoek 2023 
 
Inmiddels heeft u een mail ontvangen met daarin 
een link voor de enquête. Is dit niet het geval, wilt 
u dit dan aangeven bij de directie? Geen zorgen, 
wij sturen volgende week nog een herinnering. 
 
 
 
Belangrijke data: 
 

- Vanaf week 8  
- Groep 2 oudergesprekken  
      Groep 3 t/m 8 ouder/kind gesprekken 
- 13 februari studiedag leraren! 

 Kinderen groep 1 t/m 8 vrij 
- 24 februari rapport mee 
- 25 februari t/m 5 maart vakantie 
- 6 maart weer naar school 


