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Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,
Voor u ligt de Nieuwsbrief van november 2018.
In deze Nieuwsbrief wordt u weer op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes en zaken die
onze school en uw kinderen aangaan.
We zijn nog steeds druk bezig met de verbouw van onze locatie aan de Kameelstraat.
Omdat wij vanaf maart 2019 op locatie Kameelstraat gaan samenwerken met Kinderopvang
BelleFleur, leek het ons een goed idee om ons IKC (Integraal Kind Centrum) gebouw een
naam te geven en dat wordt IKC OASE. Wij vinden dat een passende naam omdat:
- We in een buurt zitten met dierennamen uit andere werelddelen;
- De Fontein en Bellefleur qua naam hierin goed passen;
- Veel leerlingen, vooral van de EOA, onze school als een oase van rust en veiligheid zien.
Onze huidige naam en die van BelleFleur blijven behouden, alleen het IKC gebouw gaat
OASE heten. Natuurlijk krijgt IKC OASE ook een passend logo.
Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen we op de vrijdag voor de Voorjaarsvakantie van 2019
verhuizen van locatie Calandstraat en locatie Kangoeroestraat naar IKC OASE.
Na deze verhuizing zit CBS De Fontein in twee hele mooie gebouwen!
Met vriendelijke groet,
Erna Nederlof
Directeur

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.
Zie voor meer informatie de schoolgids van 2018-2019 of kijk op www.defonteinbreda.nl
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Gebruik mobiele telefoons

Evenementen in november

Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 mogen
hun mobiele telefoon mee naar school nemen.
Vóór de lestijd worden de mobieltjes bij de
leerkracht ingeleverd en na de lestijd krijgen de
leerlingen hun mobieltje weer terug, tenzij de
leerkracht om bepaalde redenen anders beslist.
Wanneer het mobieltje niet ingeleverd wordt bij
de leerkracht en het begint te rinkelen, dan is
het mobieltje voor de leerkracht. De ouders
kunnen dan het mobieltje van school ophalen.

6 nov. CJG koffie ochtend
7 nov. 10 minuten gesprek (zonder rapport)
12 nov. 10 minuten gesprek (zonder rapport)
13 nov.
Leerlingen vrij
22 nov.
Leerlingen vrij
27 nov.
Leerlingen groep 1 en 2 vrij

Er mogen geen foto’s, filmopnames of
geluidsopnames van en door de leerlingen met
de mobieltjes gemaakt worden op school
zonder uitdrukkelijke toestemming van de
leerkracht of de directie.
Tijdens het schoolreisje zijn de mobieltjes thuis!
Er kan een uitzondering gemaakt worden in
overleg met de leerkracht of de directie.

Tandarts- en huisartsbezoek
Mocht uw kind naar de tandarts of huisarts
moeten, vragen we u om dit zoveel mogelijk op
de woensdagmiddagen of na schooltijd te
plannen.
Mocht uw kind door omstandigheden toch een
afspraak onder schooltijd hebben, wilt u dan
contact opnemen met de school? U kunt ook uw
kind een brief met handtekening meegegeven.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

De vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019
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
Ten name van: PCPO M-Brabant De Fontein Ouderraad.
U mag het geld natuurlijk ook gewoon op school betalen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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