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Donatie vogelhuisjes  
 

 
 
Vogelwerkgroep Den Helder heeft een zestal 
vogelhuisjes gedoneerd aan de school. Zij 
hebben ze ook voor ons opgehangen en het ziet 
er erg leuk uit. Nu maar hopen dat er vogeltjes 
zijn die dit ook vinden. Afwachten maar. 
 
 
Tevredenheidsonderzoek 2023 
 
Inmiddels heeft 35% gereageerd op de oproep 
om de oudertevredenheidslijst in te vullen. Dit is 
in principe genoeg om het te laten gelden. Wij 
zouden alleen graag nog meer respons willen 
hebben. Dit omdat wij ons onderwijs nog beter 
willen maken en dat kan met uw hulp! Dus krijgt u 
van ons een herhalingsmail, het kost maar een 
paar minuutjes. Alvast bedankt. 

 
 
 
 
 

Inzameling Giro 555 
 

 
 
 
Dankzij het mooie initiatief van juf Linda, heeft De 
Fontein een bedrag van € 172,- opgehaald! 
Dit bedrag is gestort op Giro 555. 
 
Oproep Luizenpluizen 
 
 
Wie zou ons kunnen helpen om na elke vakantie 
de kinderen te controleren op luizen? 
Als u dit ziet zitten, dan kunt u zich opgeven bij 
Nancy van Leeuwen onze onderwijsassistent van 
groep 4/5.  
 
 
 
 
Themaweek 
 
Van maandag 13 maart t/m vrijdag 17 maart 
hebben wij op school een themaweek over 
bomen en planten. Deze gehele week gaan de 
kinderen aan de slag met dit thema.  
Vrijdag 17 maart van 12.45 uur tot 13.45 uur 
kunt u in alle klassen het werk bekijken! 
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Nationale Pannenkoek dag  
 
Op vrijdag 17 maart doen wij mee met de 
nationale pannenkoekdag. Wij gaan met alle 
kinderen lekker pannenkoeken eten met de lunch.  
We hopen dat er genoeg ouders zijn die deze 
pannenkoeken willen bakken! U kunt zich 
opgeven bij de desbetreffende leerkracht van uw 
kind. 
 
Triade 
 
Elk jaar behandelen wij een discipline vanuit 
Triade. Dit jaar is fotografie aan de beurt. Er komt 
iemand vanuit Triade die ons leert fotograferen 
vanuit het creatief proces. Groep 1 t/m 8 gaan  
hiermee aan de slag. 
 
 
Nieuwe samenwerking 
met De Pijler 
 
We hebben een nieuw plein waar wij erg trots op 
zijn. Nu heeft het plein ook onderhoud nodig. Dit 
onderhoud hebben wij uitbesteed aan de 
leerlingen van de praktijkschool De Pijler. Om de 
twee weken komen zij ons plein schoon- en 
onkruidvrij maken. Beide partijen hebben hier 
voordeel van. De leerlingen komen onder 
begeleiding naar onze school om het 
groenonderhoud in praktijk te brengen en wij 
hebben weer een schoon plein, hoe mooi is dat?! 
 
 
Ouderbijdrage 2022-2023 
 
80% van de ouders hebben de bijdrage al 
betaald! Het kan nog steeds. 
 
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, 
 
 
Boeken vermist! 
 
Zoals u weet hebben wij een prachtige 
bibliotheek. In onze bibliotheek staan de nieuwste 
boeken en prentenboeken. Deze kiezen wij met 
zorg elk jaar weer uit. Helaas missen wij nu een 
aantal boeken. Kunt u in uw boekenkast kijken of 
deze boeken er per ongeluk tussen staan? 
 
 

Het gaat om: 
• De waanzinnige boomhut met 130 

verdiepingen 
• De waanzinnige boomhut met 143 

verdiepingen 
Bedankt voor uw medewerking. 
 
’t Fonteintje 
 
In het kader van de doorgaande lijn binnen onze 
school, is groep 8 aan het voorlezen bij de 
peuters. 
 

 
 
Veiligheid plein 
 
Ons plein is in het weekend en vakanties 
openbaar terrein. Helaas is er iemand gewond 
geraakt (in de vakantie) door de 
hangmatschommel. Deze is gekeurd door een 
erkend bedrijf. Wij zijn met het desbetreffende 
bedrijf van dit toestel in contact om het nog 
veiliger te maken! Als uw kind buiten schooltijd op 
het plein gaat spelen, wilt u hem/haar er dan wel 
op wijzen dat er voorzichtig met de toestellen 
omgegaan moet worden. 
Betreden buiten schooltijd is op eigen risico. 
 
Belangrijke data: 
 

- 13 maart Start themaweek  
- 15 maart Kopwerkstudiedag 

Groep 1 t/m 8 kinderen vrij 
- Vrijdag 17 maart van 12.45 uur tot 13.45 

uur tentoonstelling door de hele school 
- Vrijdag 17 Nationale pannenkoek dag 
- 22 maart eerste speeldag schoolvoetbal 

 
Instagram 
 
Inmiddels 189 volgers! Volgt u ons 
al? 
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