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Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen

Het pedagogisch klimaat van de school

Langzamerhand komt het einde van het schooljaar
weer in zicht. Eerst de Meivakantie, daarna de
Hemelvaartsvakantie en Tweede Pinksterdag en dan
na juni en een stukje van juli beginnen we weer aan de
zomervakantie!

De sfeer waarin kinderen opgroeien, is van groot
belang voor hun ontwikkeling. We zorgen op De
Fontein voor een ongedwongen sfeer. We hanteren
vaste regels en afspraken die voor alle kinderen gelijk
zijn. Wij streven naar een vriendelijk en veilig klimaat,
waarin rust, orde, structuur en regelmaat zeer
belangrijk zijn.

Hieronder vindt u het concept vakantierooster voor
schooljaar 2019-2020.
Verder wens ik een groot gedeelte van onze ouders
een hele goede Ramadan toe!
Met vriendelijke groet,
Erna Nederlof-Baakman

Op onze school leren kinderen niet alleen
vakinhoudelijke leerstof, ze ontwikkelen ook hun
persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en
zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met
elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van
andere culturen en andere opvattingen. We proberen
dit o.a. te bereiken door kringgesprekken, via de
Kanjermethode, de methode Wereldwijd Geloven
(alleen voor groep 8), de leidraad voor godsdienstige
vorming Trefwoord en gezamenlijke vieringen en
gerichte projecten.

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!
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verantwoordelijkheid - zelfstandigheid - ontwikkeling - ambitie

Concept vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Nieuwe leerlingen in maart

Welkom!

14 okt. t/m 18 okt. 2019
Bayan

groep Giraf

Nour

groep Panter

Ahmad

groep 1/2

23 dec. t/m 3 jan. 2020

24 febr. t/m 28 febr. 2020

Paasvakantie

10 april t/m 13 april 2020

Merwa

groep 1/2

Meivakantie

27 april t/m 8 mei 2020

Nickolas

groep Leeuw

Hemelvaartsvakantie

21 mei en 22 mei 2020

Aymane

groep Koala

Emir

groep Koala

Feben

groep Koala

Ahmed

groep Koala

Fahad

groep Muis

Raul

groep Beer

Ninsum

groep Beer

Abdul Rahman

groep Beer

Abdennour

groep Beer

Bilal

groep Krokodil

Qays

groep Krokodil

Isabella

groep Krokodil

Pinkstervakantie

Zomervakantie

Leerlingen vrij

1 juni 2020

13 juli t/m 21 aug. 2020

10 juli 2020
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