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Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,

Jaarverslag MR van De Fontein

Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2018.
In deze Nieuwsbrief wordt u weer op de hoogte
gehouden van alle nieuwtjes en zaken die onze school
en uw kinderen aangaan.

In de MR van De Fontein zitten zowel ouders als
leerkrachten. In het Jaarverslag van schooljaar 20172018 van de MR staat wie er in zaten en wat er is
besproken.

December is bij uitstek de feestmaand van het jaar;
eerst het Sinterklaasfeest en daarna het Kerstfeest. Op
onze school vieren we beide feesten en we proberen
dat zo leuk, mooi en verrassend mogelijk te doen. De
voorbereidingen zijn al in volle gang! We gaan in één
maand van een uitbundig feest naar een wat meer
ingetogen feest. Wat fijn dat we bij de versiering van
onze school weer een beroep op u kunnen doen.

Wilt u meer weten? Kijk dan eens op de website van
onze school, daar kunt u het Jaarverslag nalezen:
www.defonteinbreda.nl

Hierbij wensen wij u alvast prettige en gezellige
Kerstdagen en goed en gezond 2019!Verder hopen wij
op een goede samenwerking met alle ouders en
leerlingen in het nieuwe jaar. Alvast een hele fijne
vakantie gewenst!

De Fontein heeft, net als andere scholen, door de
WWZ en de krapte op de arbeidsmarkt moeite met
het vinden van invallers. Als een leerkracht ziek is of
verlof heeft, moet er natuurlijk een invaller voor de
groep komen. Dat lukt niet altijd. Met het team zijn
afspraken gemaakt over hoe we ervoor kunnen
zorgen dat het onderwijs aan de leerlingen door kan
gaan in geval van afwezigheid van een leerkracht. De
directie onderzoekt dan of er geschoven kan worden
met de taken van mensen binnen de school, of dat de
groepen verdeeld kunnen worden.

Met vriendelijke groet,
Erna Nederlof

Wijze van vervanging bij ziekte of verlof

Soms lukt het niet om een goede oplossing te vinden.
In dat uiterste geval kan het voorkomen dat een groep
kinderen naar huis wordt gestuurd, maar nooit de
eerste dag. Natuurlijk worden de ouders daarvan op
de hoogte gebracht.

Onze nieuwe school aan de Kameelstraat: IKC OASE,
met Kindercentrum BelleFleur en CBS De Fontein.

Met de genoemde organisatorische maatregelen
hopen wij, samen met de ouders, dat dit zelden
noodzakelijk zal zijn.

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: St 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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verantwoordelijkheid - zelfstandigheid - ontwikkeling - ambitie

The floor is yours – Kangoeroestraat

Nieuwe leerlingen in december

Welkom!

Op zondag 18 november j.l. hebben de kinderen die op
woensdagmiddag de breakdance lessen op school
volgen meegedaan met een oefen battle in The Scène in
Breda. Deze battle was bedoeld als voorbereiding op de
grote battle die op 2 december a.s. in Utrecht zal
plaatsvinden. Het was heel erg spannend omdat ze elke

Isabella

groep Krokodil

Paula

groep Zebra

Guilherme

groep Koala

Nishchay

groep Beer

battle wonnen en uiteindelijk in de finale stonden tegen
de Tweesprong. Onze dansers zijn naar huis gegaan
met de tweede prijs. Wij en de ouders zij erg trots op
deze talentjes, met als artiestennaam Fonpower, die met

Vakantierooster 2018-2019

veel enthousiasme samen sportief aan deze battle
hebben deelgenomen. Wij wensen ze heel veel

Kerstvakantie

24 dec. t/m 4 jan. 2019

dansplezier toe in Utrecht!

Voorjaarsvakantie

4 maart t/m 8 maart

2019 Goede vrijdag

19 april 2019

Bijzondere dagen

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2019

Dinsdag 4 december: Sinterklaas op de Calandstraat

Hemelvaartsvak.

30 mei en 31 mei 2019

Woensdag 5 december: Sinterklaas op de
Kangoeroestraat

Pinkstervakantie

10 juni 2019

Zomervakantie

8 juli t/m 16 aug. 2019

Vrijdag 21 december: Kerstviering op alle locaties
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