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Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,
Na alle feestelijkheden beginnen we weer aan een nieuw, fris en veelbelovend jaar.
We vinden het prettig om u ook in het nieuwe jaar weer te ontmoeten en hopen op een goede en
fijne samenwerking.
Voor locatie Kameelstraat wordt het een heel bijzonder jaar, want na de meivakantie van 2018 wordt het
pand geheel opgeknapt en voldoet dan aan de nieuwste bouweisen voor een school.
Daarna gaan we beginnen met het inrichten van het gebouw.
Voor het vierde jaar op rij scoort De Fontein hoog met betrekking tot de Eindtoets PO.
De redacteuren van RTL4 hebben dat voor het gehele land uitgezocht.
We scoorden een 8,2 en dat is het op één na hoogste cijfer van alle basisscholen in Breda.
Gelukkig hebben we zeer goede en bevlogen leerkrachten voor onze leerlingen en daar ben ik heel trots op!
Met vriendelijke groet,
Erna Nederlof-Baakman

Burgerschap en Sociale Integratie
De visie van De Fontein op Burgerschap en Sociale Integratie luidt:
Met onderwijs voor burgerschap op De Fontein wordt beoogd kennis, vaardigheden, houdingen, waarden en
normen bij de leerlingen te ontwikkelen. Burgerschapsactiviteiten stellen hen in staat om als actieve,
mondige en geïnformeerde burgers deel te nemen aan en verantwoording te nemen voor de democratische
samenleving, op lokaal en nationaal niveau.
Het gaat om dus om het ontwikkelen van sociale competenties, maar ook om vaardigheden die de
leerlingen in staat stellen om te participeren in een democratische rechtsstaat. De meer uitgebreide visie op
Burgerschap en Sociale Integratie ligt ter inzage op school.
Wij hechten belang aan het uitdragen van en leven volgens (christelijke) normen en waarden en werken aan
het respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. Die zijn voor ons richtinggevend en daarom
besteden we elke week aandacht aan de sociaal-emotionele vorming van onze leerlingen aan de hand van
de Kanjermethode.
Ook de methode voor levensbeschouwing, Trefwoord, wordt hiervoor gebruikt.
Meer informatie over de school en over dit onderwerp vindt u in de schoolgids van 2017-2018 of op de
website van de school www.defonteinbreda.nl

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018
U kunt nog steeds de vrijwillige ouderbijdrage betalen. U kunt het overmaken op het volgende IBAN
rekeningnummer: NL 91 RABO 011.22.35.565 St PCPO M-Brabant De Fontein Ouderraad.
U mag het geld natuurlijk ook gewoon op school betalen. In de Schoolgids van 2017-2018 staat waarvoor de
ouderbijdrage bestemd is. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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verantwoordelijkheid - zelfstandigheid - ontwikkeling - ambitie

Overgang groep 8 leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs in 2018
Hieronder volgt stapsgewijs de verwijzingsprocedure naar het Voortgezet Onderwijs:
1. De ouders krijgen in januari voorlichting met betrekking tot de verwijzingsprocedure en de scholen
voor Voortgezet Onderwijs.
3. In februari, maar voor 1 maart, vinden de gesprekken met de ouders en hun kind plaats. De
ouders krijgen dan het advies van de school, ook op schrift. Tevens krijgen de ouders het
inschrijfformulier voor de nieuwe school mee, waarin ze de eerste keus, tweede keus en derde
keus kunnen aangeven.
4. In Breda is een Centrale Aanmelding geregeld voor alle leerlingen van groep 8.
5. Eind april volgt de Centrale Eindtoets Primair Onderwijs. In 2018 is dat op 17, 18 en 19 april voor
Nederlandse taal en rekenen.
6. Vier weken na afname van de Centrale Eindtoets ontvangt de school voor iedere leerling een
leerlingrapport op papier. De ouders krijgen dan ook een leerlingrapport van hun zoon of dochter.

Nieuwe leerlingen in januari

Welkom!
Ahmad
Lin
Judite
Azevedo
Nadia
Mohanad
Ali
Hanan
Rana
Layana
Fawaz
Nawel

Pauw
Leeuw
Muis
Muis
Muis
Muis
Panter
Leeuw
Krokodil
Krokodil
Groep 1/2
Zebra

Verjaardagen in januari
1
1
1
1
1
2
5
8
10
10
10
14
28
16
21
21
25

Lamar Alghazali
Ahmad Al Turki
Fawaz Ismail
Khansaa Ismail
Basma Maseko
Ahmad Al Hariri
Israa Ismail
Hasan Kadah
Suliman Adam Bagal
Siba Alsalloum
Mohammad Alghazali
Sarah Boudzra
Divinnety Heuvels
Rama Mustafa
Amer Aljer
Stefanos Patsolias
Rashid Mohana

Beer
Kikker
Groep1/2
Vis
Kikker
Vis
Beer
Kikker
Groep 1/2
Vis
Vis
Groep 3/4
Groep 1/2
Groep 1/2
Kikker
Groep 3/4
Groep 5/6

Vakantieregeling 2017-2018
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartsvak.
Pinkstervakantie
Zomervakantie

25 dec t/m 5 jan
12 t/m 16 febr
30 mrt t/m 2 apr
23 apr t/m 4 mei
10 en 11 mei
21 mei
9 juli t/m 17 aug

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
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