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Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,

Groep 1 en 2

Langzamerhand gaan we weer naar het Voorjaar toe,
de zon schijnt en het wordt alweer wat
langer licht. De donkere dagen zijn bijna voorbij!

CBS De Fontein wordt door veel kinderen bezocht die
thuis naast het Nederlands ook de taal van hun
ouders spreken, de zogenaamde thuistaal.
Komen ze als kleuter (vanaf 4 jaar) op school dan zijn
ze soms onvoldoende ontwikkeld in het begrijpen en
spreken van de Nederlandse Taal.

Op maandag 11 maart 2019 gaan de deuren voor het
eerst open, voor de leerlingen, van IKC Oase
aan de Kameelstraat in Breda. In dit prachtige
verbouwde pand gaan CBS De Fontein en
Kindercentrum Belle Fleur een unieke samenwerking
aan.
De Fontein heeft o.a. als missie om kinderen een basis
te bieden voor een succesvolle start in
de maatschappij. We houden daarbij zoveel mogelijk
rekening met de interesses en talenten van de
kinderen.
Meer informatie is te vinden op de website van de
school www.defonteinbreda.nl waarop tevens
een filmpje over de verbouwing te vinden is.
Op zaterdag 23 maart a.s. staan de deuren van IKC
Oase van 10.00 uur tot 12.00 uur open zodat iedereen
een kijkje kan nemen in dit mooie pand. U komt toch
ook?

Wij besteden extra aandacht aan die kinderen door
het veelvuldig aanbieden van woorden en door het
spreken en vertellen in kleine groepjes. Elke
kleutergroep heeft minimaal één ochtend per week
ondersteuning van een tutor. De tutor is een
groepsleerkracht of onderwijsassistent die met de
leerling de lesstof voorbereid. Ook wordt samen met
de tutor de lesstof herhaald voor leerlingen die daar
behoefte aan hebben.
Op De Fontein doen we het volgende om de
taalontwikkeling bij kleuters te stimuleren:
•
•
•
•
•
•
•
•

We werken veel met prentenboeken;
We werken met het Piramideprogramma;
We werken met Schatkist;
We gebruiken de Lettermuur;
We werken aan het fonemisch bewustzijn;
We werken met Logo 3000, een
woordenschatprogramma voor de leerlingen van
groep 1 en 2 met daarbij een oudercomponent;
We spelen in op de beginnende geletterdheid;
We spelen in op de beginnende gecijferdheid.

Met vriendelijke groet,
IKC OASE

Erna Nederlof-Baakman

We werken veel met prentenboeken in groep 1 en 2
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verantwoordelijkheid - zelfstandigheid - ontwikkeling - ambitie

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
St PCPO M-Brabant De Fontein Ouderraad.
U mag het geld natuurlijk ook gewoon op school betalen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie

15 okt. t/m 19 okt. 2018

Kerstvakantie

24 dec. t/m 4 jan. 2019

Voorjaarsvakantie

4 maart t/m 8 maart 2019

Goede vrijdag

19 april 2019

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2019

Nieuwe leerlingen in maart

Hemelvaartsvak.

30 mei en 31 mei 2019

Welkom!

Pinkstervakantie

10 juni 2019

Zomervakantie

8 juli t/m 16 aug. 2019

Tobias

groep Krokodil

Olivia

groep Muis
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