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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!
Met vriendelijke groet,
Erna Nederlof-Baakman

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?

Zelfstandigheid bevorderen kleuters
Als de leerlingen van groep 1 en 2 op school komen mogen ze zelf de school inlopen en hun jas ophangen.
We zien regelmatig dat ouders hun kinderen komen helpen. Omdat we de zelfstandigheid van de kinderen
willen bevorderen willen we aan u vragen of u ons wil steunen hierin. De leerkrachten zien er op toe dat de
kinderen hun jassen en tassen goed aan de kapstok hangen. Zo leren we de kinderen al jong hoe ze
zelfstandig iets moeten doen!

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

verantwoordelijkheid - zelfstandigheid - ontwikkeling - ambitie

Samen is Cool! En andere workshops voor kinderen
Sociale vaardigheden zoals, samenwerken, voor jezelf opkomen en omgaan met emoties, leert je kind
spelenderwijs. Met vallen en opstaan. Ook leert het van het voorbeeld en de opvoeding die jij als ouder geeft.
Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om deze vaardigheden aan te leren. CJG Breda
biedt (gratis) workshops aan kinderen van 7 tot 12 jaar waarin ze op een veilige en speelse manier met deze
vaardigheden kunnen oefenen.
Op 6 februari starten we met de eerste workshop: Samen is Cool! Voor kinderen die het soms lastig vinden om samen
te werken, zich niet zo makkelijk laten horen of wel eens vergeten naar de mening van een ander te luisteren. De
workshops bestaan uit twee bijeenkomsten. De tweede bijeenkomst van deze workshop is op 13 februari. De genoemde
data vallen allemaal op een woensdag en het tijdstip is van 14:00 tot 15:00 uur. De locatie wordt na aanmelding bekend
gemaakt. Er is per workshop plaats voor maximaal 8 kinderen.
Wil je graag overleggen of een workshop iets voor jouw kind is? Neem dan gerust even contact op met de school-CJGer. Op jouw school is dit: Frank Weijters frank.weijters@cjgbreda.nl 06- 349 24 606
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl. Je kunt ons ook volgen op
facebook, Twitter en LinkedIn

Evenementen in februari:
12 febr.
20 febr.
25 febr.
28 febr.

koffie ochtend
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
rapporten mee

20
Halen en brengen van de kinderen/parkeren rondom de school
Momenteel komen er regelmatig klachten van de wijkbewoners over het parkeren op de Thomas
Vincidorstraat. Veel ouders parkeren hun auto op de stoep of staan te lang stil midden op straat
als ze hun kinderen komen halen en brengen. Dit leidt tot opstopping en soms ook tot onveilige
situaties!
Een dringend verzoek aan u om gebruik te maken van de Kiss en Ride zone. Deze bevindt zich
aan de Johan Metzelaarstraat aan de andere kant van de school.
Mocht er geen verbetering in de situatie komen dan zijn wij genoodzaakt om de wijkagent in te
schakelen.
Wij gaan er van uit dat u uw medewerking verleent.
Dit alles in het belang van de veiligheid van uw kinderen!
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