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Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,

Verhuizing naar de Kameelstraat

Voor u ligt de Nieuwsbrief van april 2019.

Vanaf maandag 11 maart jl. zitten de kinderen van de
EOA en van de Kangoeroestaat regulier bij elkaar in
één gebouw op de Kameelstraat. Zowel de reacties
van de kinderen, de ouders en van de medewerkers
zijn zeer positief; alles is nieuw en de kleuren worden
als zeer sfeervol ervaren.

De maand april is over het algemeen een maand
waarin veel gaat gebeuren:
- We vieren Koningsdag en op elke locatie wordt
dat op een andere manier uitgewerkt;
- We vieren het Paasfeest;
- Groep 8 maakt de Eindtoets PO en in ons
geval is dat de Eindtoets van Cito;
- De Meivakantie begint tegenwoordig in april,
dan hebben we twee weken om uit te rusten en
eventueel te genieten van de zon;
- We beginnen weer op maandag 6 mei 2019
(en waarschijnlijk begint dan de Ramadan).
Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groet,

Op donderdag 28 februari jl. hebben de kinderen hun
eigen spullen verhuisd. In de middag zijn de leerlingen
in een muzikale stoet onder begeleiding van
carnavalsmuziek en spandoeken naar de nieuwe
locatie gewandeld. BN de Stem heeft hierover een
mooi stuk geschreven in de krant waarvan de titel
was: “De mooiste school van heel de wereld”! Dit
waren de woorden van een jongetje uit groep 3-4.

Erna Nederlof-Baakman
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen (het leerlingvolgsysteem)
De leerkrachten verzamelen voortdurend systematische informatie over de ontwikkeling van hun leerlingen.
Zij gaan regelmatig na in welke mate de leerlingen profiteren van het geboden onderwijs en hoe de ontwikkeling
van leerlingen verloopt ten opzichte van henzelf en leeftijdsgenoten.
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, gaat de school na waar de ontwikkeling stagneert en wat
mogelijke verklaringen hiervoor zijn. De leerkrachten gebruiken al deze informatie vervolgens om het onderwijs af
te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen leerlingen als individuele leerlingen. Ze gebruiken
daarbij een cyclische aanpak.
Wij volgen de vorderingen van leerlingen op drie manieren:
• met methode-gebonden toetsen
• met methodeonafhankelijke toetsen o.a. van Cito: de resultaten van de leerlingen worden ingevoerd in het
leerlingvolgsysteem (LVS). Op De Fontein wordt gebruik gemaakt van het LVS van ParnasSys.
• via observaties
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling goed te kunnen volgen maken we gebruik van Kanvas.
De gegevens uit Kanvas geven ons houvast bij een planmatige aanpak van het onderwijs in sociale competenties.
De toetsen die wij afnemen, o.a. landelijk genormeerde Cito toetsen, leveren gegevens op over deelgebieden:
technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling.
Alle gegevens worden in het leerlingvolgsysteem van ParnasSys opgeslagen.
Door het gebruik van al deze genoemde toetsen en door de observaties van leerkrachten kunnen we zien of een
kind zich voldoende ontwikkelt.
Voor meer informatie zie de schoolgids van 2018-2019 en de website: www.defonteinbreda.nl
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Tiny Forest

Feestweek

De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben op dinsdag 19
maart j.l. samen met IVN Natuureducatie, jeugdwerk
Surplus, de gemeente Breda en bewoners bomen gepland
in het eerste Tiny Forest in Breda. Het minibos komt te
staan in Brabantpark in de groenstrook tussen de
Leystroom en de velden van voetbalvereniging PCP aan
de Lage Kant.
De Tiny Forest is een dichtgegroeid bos ter grootte van
een tennisbaan. De kinderen gaan samen met IVN
Natuureducatie en de andere betrokken het bos
onderhouden en zij zullen elkaar gaan ontmoeten in het
buitenlokaal.

In de week van maandag 8 april tot en met
vrijdag 12 april a.s. wordt er de hele week op de
Kameelstaat feest gevierd ter ere van het
nieuwe gebouw. Het thema is “1000 en 1
nachten”. Rond dit thema zullen er allerlei
activiteiten en uitstapjes worden georganiseerd.

Parkeren Kameelstraat
Wij begrijpen dat het voor schooltijd druk kan zijn met
auto’s. Vandaar dat ons advies is om zoveel mogelijk met
de fiets te komen. Van de bewoners die met hun tuinen
grenzen aan de Kameelstraat hebben we te horen
gekregen dat hun garages soms worden geblokkeerd door
auto’s van ouders van onze school. Wij willen aan u vragen
om uw auto te parkeren op openbare plekken waar u geen
doorgangen blokkeert.

Concept vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsvak.
Pinkstervakantie
Zomervakantie

14 okt. t/m 18 okt. 2019
23 dec. t/m 3 jan. 2020
24 febr. t/m 28 febr. 2020
10 april t/m 13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 mei en 22 mei 2020
1 juni 2020
13 juli t/m 21 aug. 2020

Nieuwe leerlingen in april

Welkom!
Dang
Khoa
Oliwia
Hayv
Ahmad
Cayleb
Hayley
Sidney
Barsam

groep Zebra
groep Leeuw
groep Muis
groep 1/2
groep Krokodil
groep Muis
groep Zebra
groep Beer
groep Giraf
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