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Actief Burgerschap

De visie van De Fontein op Actief Burgerschap luidt:
Met onderwijs voor Actief Burgerschap op De Fontein wordt beoogd kennis, vaardigheden, houdingen, waarden en normen bij de leerlingen te ontwikkelen.

Jarigen in oktober
Naam

groep

1

Yasmina el Moridi

2

15

Yasmin el Nasire

3

17

Ismet Dascioglu

5

19 Ceren Gonkal

4

20 Seyoen Dank

8

22 Mohamed Annahari

6

23 Romayssae Mesoudi

3

25 Zaina Rahou

7

26 Nada Damrane

6

28 Safa Bellaghmouch

3

29 Berkay Birinci

7

30 Arda Delikus

3

30 Hamza Delikus

3

31 Nisrine Kulaksiz

2

Burgerschapsactiviteiten stellen hen in staat om als mondige en geïnformeerde
burgers deel te nemen aan en verantwoording te nemen voor de democratische
samenleving, op lokaal en nationaal niveau. Het gaat dus om het ontwikkelen van
sociale competenties, maar ook om vaardigheden die de leerlingen in staat stelActief Burgerschap
len om te participeren in een democratische rechtsstaat. De meer uitgebreide visie op
Actief Burgerschap ligt ter inzage op school. Wij hechten belang aan het uitdragen van
en leven volgens (christelijke) waarden en werken aan het respect voor algemeen aanvaarde normen. Dit is voor ons richtinggevend en daarom besteden we elke week aandacht aan de sociaalemotionele vorming van onze leerlingen. Dat doen wij onder andere door middel van de Kanjermethode. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar de Schoolgids van 2015-2016.
De vrijwillige ouderbijdrage
schooljaar 2015-2016
Ook dit schooljaar mag u de
vrijwillige ouderbijdrage weer
betalen. U kunt het overmaken
op het volgende IBAN rekeningnummer: NL 91 RABO
011.22.35.565 St PCPO MBrabant De Fontein Ouderraad. U mag het geld natuurlijk
ook gewoon op school betalen.
Alvast bedankt voor
uw medewerking!

Nieuwbouw CBS De Fontein

We zijn al enige jaren bezig met het ontwikkelen van een nieuw schoolgebouw
voor De Fontein. Inmiddels is het schoolgebouw door de architect getekend en
kijken we nu naar de binnenzijde en de inrichting daarvan. Het wordt een mooi
gebouw met een warme uitstraling. Het voor- en achteraanzicht is van hout en de
beide zijden zijn van steen. De oplevering zal waarschijnlijk in mei 2017 zijn en het
is de bedoeling dat we na de zomervakantie van 2017 in ons nieuwe gebouw de
kinderen kunnen ontvangen! De tekeningen staan op onze website:
www.defonteinbreda.nl

