Jaargang
Nummer
Datum

Aan de ouders/verzorgers van onze
leerlingen,
De kop van het Nieuwe Jaar is er inmiddels af en
het is alweer februari!
Hoewel het nu nog heel koud is, worden de
dagen weer langer en gaan we langzamerhand
naar het voorjaar toe.
Op donderdag 24 januari 2019 is het verbouwde
pand op locatie Kameelstraat opgeleverd en dat
betekent dat we in februari kunnen beginnen aan
de grote schoonmaak en daarna de inrichting van
het gebouw. Op 1 maart 2019 gaan we verhuizen
vanaf locatie Kangoeroestraat, locatie
Heusdenhoutsestraat en locatie Calandstraat
naar locatie Kameelstraat. Het gebouw aan de
Kameelstraat, IKC OASE, is een gebouw voor
Kindercentrum Belle Fleur, CBS De Fontein
regulier en CBS De Fontein Eerste Opvang
Anderstaligen. Het is een prachtig gebouw
geworden, waar we toekomst gericht onderwijs
kunnen geven. In april 2019 volgt er een
Feestweek, om met elkaar te vieren dat we in
zo’n mooi gebouw gehuisvest zijn.
Denkt u nog aan de vrijwillige ouderbijdrage?
Het bedrag kunt u 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. Deze bijdrage is bedoeld voor speciale
feesten, vieringen, uitjes en culturele activiteiten!
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De Kameelstraat
Op vrijdag 1 maart a.s. gaan de locaties
Kangoeroestraat en Calandstraat verhuizen naar
het prachtig gerenoveerde pand aan de
Kameelstraat. In het mooie pand gaan we een
unieke samenwerking aan met Kindercentrum
Belle Fleur. De nieuwe naam van het gebouw
wordt IKC (Integraal Kind Centrum) OASE. Het
water en de planten die op de plek van de oase
groeien staan symbool voor CBS De Fontein en
Kindercentrum Belle Fleur. Mocht u gebruik willen
maken van het kinderdagverblijf dan kunt u een
reactie mailen naar: planning@bellefleur.nl
Naast het treffen van de voorbereidingen voor de
verhuizing zijn we ook druk bezig met het maken
van plannen voor de feestweek. In de week van 8
april a.s. zullen er een aantal leuke festiviteiten
plaatsvinden waarbij wij naast de leerlingen en
ouders ook de buurt willen betrekken.

Naschoolse activiteiten
Eind januari zijn er op alle scholen in Breda de
boekjes cultuurintro uitgedeeld. In dit boekje staan
diverse culturele en sportieve activiteiten die in
heel Breda worden aangeboden. Nieuw dit
schooljaar zijn de naschoolse activiteiten die in
Heusdenhout/Brabantpark vanaf maart in blokken
van 4 a 6 activiteiten worden aangeboden. Op
woensdag 30 januari hebben de kinderen van De
Fontein zowel onder als naschooltijd kennis
kunnen maken met een aantal activiteiten om te
ontdekken wat ze leuk vinden.
Vanaf 23 januari kunnen de kinderen zich via
www.cultuurintrobreda.nl inschrijven voor de
activiteiten.

Met vriendelijke groet,
Erna Nederlof-Baakman

OASE
www.defonteinbreda.nl - defontein@pcpomiddenbrabant.nl - Pagina 1 van 2

verantwoordelijkheid - zelfstandigheid - ontwikkeling - ambitie

De Kanjermethode
Kinderen verlangen naar een schoolomgeving waar ze
zichzelf kunnen zijn en kunnen leren zonder gepest of
uitgelachen te worden. Leerkrachten verlangen naar een
school waar ze op een normale manier les kunnen
geven. De zorg voor het pedagogisch klimaat en in het
bijzonder de zorg voor de sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen, is het speerpunt van de
Kanjermethode. Het welbevinden van leerlingen op
school en de sfeer in de klas vinden we erg belangrijk.
Met de Kanjermethode willen we kinderen leren op een
goede manier met zichzelf en met anderen om te gaan.
Voor het welslagen van de lessen is het van belang dat u
weet wat er op school tijdens de Kanjerlessen gebeurt.
De rode draad
•
•
•
•
•

Kijken naar het gedrag van kinderen en aanspreken
op concreet gedragsniveau.
Uitgaan van het positieve.
Voortdurend een beroep doen op de groep: niet als
leerkracht met oplossingen komen.
Vijf afspraken van de Kanjertraining.
Vertrouwensoefening als afsluiting van de les.

De vijf afspraken
1.
2.
3.
4.
5.

Nieuwe leerlingen in februari

Welkom!
Aras

groep Leeuw

Avinas

groep Zebra

Asma

groep Muis

Hasanat

groep Leeuw

Husna

groep Panter

Asil

groep Leeuw

Zion

groep Muis

Mosazghi

groep Muis

Eseyas

groep Krokodil

Mekseb

groep Beer

Vakantierooster 2018-2019
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Meivakantie
Hemelvaartsvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

4 t/m 8 maart 2019
19 april 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 mei en 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 aug. 2019

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
We zorgen voor onze omgeving

Wist u dat………………
-

De leerlingen van groep 4 extra les krijgen op de vrijdagmiddag?
Deze lessen over woordenschatonderwijs gaan (de betekenis van de woorden)?
Juf Kim en juf Elvera daar ook de gehele week mee bezig zijn?
Het Taalatelier is ingehuurd om de betekenis van de woorden met allerlei vormen van expressie te
herhalen?
De leerlingen dan ook les krijgen in muziek, dans, toneel, tekenen en handvaardigheid?
Hierdoor de opbrengsten van begrijpend lezen enorm omhoog zijn gegaan?
Woordenschatonderwijs ook belangrijk is voor rekenen, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur enz?
De leerlingen deze lessen heel erg leuk vinden?
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