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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
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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.
Omgaan met geld
Misschien herken je het wel: je zegt tegen je kind dat je
geld bijna op is, waarop je het antwoord krijgt: “Dan ga je
toch pinnen!” Geld is voor veel kinderen iets dat je uit de
muur haalt en een pinpas een magisch kaartje. Je kind
leren omgaan met geld. Hoe doe je dat?
CJG Breda
Voor meer informatie en advies over opvoeden en
opgroeien, kun je ook terecht bij de School-CJG-er van
CJG Breda. Op jouw school is dit: Frank Weijters
frank.weijters@cjgbreda.nl 06-34924606

Jarige leerlingen januari
Dag Leerling
1
1
2
2
2
2
2
3
6
10
12
18
20
20
21
22
24
25
25

Groep

Kamar Makawi
Sandos Makawi
Adam Aftouhy
Sulyman al Ali
Ismail Avci
Walid Hammal
Ossama Lamou
Almila Kale
Elifnaz Görcü
Hala al Ali
Yemna Azhimi
Ismet Tascioglu
Luay al Khafaji
Imrane Lamou
Destan Tülü
Mohamed el Moridi
Mohamed Hassan Hashi
Mohamed Ali
Seyfullah Avci

5
3
5
5
7
8
2
4
6
6
5
7
4
8
2
7
3
2
6

Evenementen in januari:
1 jan
nieuwjaarsdag
5 jan
juf Betcy jarig
5 jan
juf Angele jarig
815/22 jan
dansen groep 1/2
23 jan
Juf Kim jarig

De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van
ouders, jongeren en kinderen, maar ook van leerkrachten,
docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en
andere professionals en vrijwilligers die met kinderen en
jongeren werken.
CJG Breda is telefonisch bereikbaar
op 0800 – 444 0003
en per mail: info@cjgbreda.nl
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