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Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,
Langzamerhand komt het einde van het schooljaar weer in zicht.
Eerst de Meivakantie, daarna de Hemelvaartsvakantie en Tweede Pinksterdag en dan
na juni en een stukje van juli beginnen we weer aan de zomervakantie!
We hebben afgelopen maanden een aanvraag gedaan voor de Muziekimpuls van het Ministerie van
Onderwijs. En onze aanvraag is goedgekeurd!
Volgend schooljaar krijgen de leerlingen workshops aangeboden van muziek en dans in
samenwerking met dansgroep De Stilte.
Mijn dank gaat uit naar de leden van de Cultuur werkgroep en dansgroep
De Stilte, zij hebben er voor gezorgd dat de aanvraag goed en volledig was.
Vanaf de zomervakantie van 2018 wordt het pand aan de Kameelstraat volledig verbouwd.
We zijn erg benieuwd hoe dat zal worden. Wellicht kunnen we in de Voorjaarsvakantie van 2019 al
verhuizen. We houden u op de hoogte!
Verder wens ik een groot gedeelte van onze ouders een hele goede Ramadan toe!
Met vriendelijke groet,
Erna Nederlof-Baakman

Kort overzicht tevredenheidsuitslagen leerlingen en ouders
Rapportcijfer algemene tevredenheid
Peiling 2018
Ouderpeiling TV
7.75
Ouderpeiling K
8.08
Leerlingpeiling TV
8.08
Leerlingpeiling K
8.55
Meest tevreden over de rubrieken
Ouderpeiling
1. Schoolgebouw
TV
Ouderpeiling
1. De leerkracht
K
Leerlingpeiling
1. Sociale Veiligheid
TV
Leerlingen
Leerlingpeiling
1. Contact van de docent
K
met leerlingen
TV= locatie Thomas Vincidorstraat

Peiling 2016
7.96
7.26
x
x

Landelijk
7.56
7.56
8.10
8.10

2. De leerkracht

3. Begeleiding

2. Begeleiding

3. Schoolregels, rust
en orde
3. De groep

2. Contact van de docent
met leerlingen
2. Sociale Veiligheid
Leerlingen

3. De juf of meester

K = locatie Kangoeroestraat
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verantwoordelijkheid - zelfstandigheid - ontwikkeling - ambitie
Kunstenares in groep 6

Jarige leerlingen mei

Groep 6 heeft de afgelopen weken handvaardigheid
gekregen van een echte kunstenares. Juf Monique
is 5 donderdagmiddagen langs gekomen om de
kinderen een beeld te laten maken van een
fantasiewezen. Tijdens de eerste les moesten de
leerlingen verschillende ontwerpen tekenen op
papier. Nadat de leerlingen een ontwerp hadden
gekozen, moesten ze tijdens de 2e les met
kippengaas het fantasiewezen vorm gaan geven.
Dat was erg lastig, want de uiteindes van het gaas
waren best scherp. Tijdens de 3e en 4e les moest
het beeld van kippengaas ingepakt worden met
krantenpapier en lijm: papier-maché. Dit was een
erg glibberig werkje. Tenslotte werden de beelden
geverfd en gingen ze op echte fantasiewezens
lijken. Het resultaat? In de volgende nieuwsbrief
zullen enkele foto’s staan van deze mooie beelden.
U kunt, natuurlijk, ook de beelden op school komen
bekijken.

Dag

Leerling

3
5
6
7
9
11
15
16
21
21
23
23
28
31

Mirnes Ibrahimovic
Vanechia Ni Putu
Badr el Bali
Devran Tülü
Luqman Boubes Fegrachi
Emir Sari
Aicha Achbar
Sobiha Farhouni
Ilkin Ince
Bahar Meric
Aimen el Bali
Amin Ben Tayeb
Haroun Sbai
Sarah Benyahia

groep
6
4
8
4
5
6
1
4
5
1
8
6
6
7

Evenementen in mei:
4 mei

juf Esther jarig

4 mei
5 mei

dodenherdenking
Bevrijdingsdag

10 mei
16 mei

Hemelvaartsdag
juf Erna jarig

16 mei

begin Ramadan

19 mei
20/21 mei

meneer Herman jarig
1e en 2e Pinksterdag

27 mei

juf Martha jarig

Het pedagogisch klimaat van de school
De sfeer waarin kinderen opgroeien, is van groot belang voor hun ontwikkeling. We zorgen op De Fontein
voor een ongedwongen sfeer. We hanteren vaste regels en afspraken die voor alle kinderen gelijk zijn. Wij
streven naar een vriendelijk en veilig klimaat, waarin rust, orde, structuur en regelmaat zeer belangrijk zijn.
Op onze school leren kinderen niet alleen vakinhoudelijke leerstof, ze ontwikkelen ook hun persoonlijkheid
door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar,
verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. We proberen dit o.a.
te bereiken door kringgesprekken, via de Kanjermethode, de methode Wereldwijd Geloven (alleen voor
groep 8), de leidraad voor godsdienstige vorming Trefwoord en gezamenlijke vieringen en gerichte
projecten.
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