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Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,
Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden, wat is dit jaar omgevlogen. Wat hebben wij het
afgelopen schooljaar allemaal gedaan?
We hebben allereerst het nieuwe gebouw aan de Kameelstraat, IKC OASE, in gebruik genomen, met daarna een
open dag voor belangstellenden. De open dag werd heel druk bezocht en daarna volgde een speciale
“Feestweek”.
Verder hebben we het afgelopen schooljaar heel hard gewerkt aan ons reken- taal- en leesonderwijs en met name
het woordenschatonderwijs had onze speciale aandacht.
We hebben de expertise van alle leerkrachten in beeld gebracht om op deze manier van elkaar te leren en elkaar
te helpen.
In het kader van de Muziekimpuls zijn er dans- en muziekworkshops gegeven door dansgroep De Stilte en een
muziekdocent.
De nieuwe methode voor Wereldoriëntatie “Wijzer!” is ons prima bevallen en de leerlingen leren er veel van.
Daarnaast werken we met tablets in de groepen (4) 5 t/m 8, waarbij elke leerling een tablet van de school heeft
gekregen voor schoolgebruik. Op deze tablets kunnen we o.a. werken met de educatieve versie van Minecraft, waar
onze leerlingen dol op zijn en waardoor hun ruimtelijk inzicht wordt bevorderd. Voor het ontdekkend en
onderzoekend leren maken we gebruik van de leskisten van het MEC. Deze leskisten halen we regelmatig op en
gaan over biologie en natuurkunde. We willen de woordenschat opbrengsten van de leerlingen nog verder verhogen:
dat doen we o.a. door “Bibliotheek op school”, Logo 3000 en de Schakelklas in groep 4 op de vrijdagmiddag. Vanaf
volgend schooljaar gaan we werken naar aanleiding van beleidsvoornemens en de doelen van het nieuwe
Schoolplan 2019-2023.
In de Schoolgids van 2019-2020, die begin volgend schooljaar wordt uitgedeeld, kunt u daar meer over lezen.
Met vriendelijke groet,
Erna Nederlof-Baakman
Directeur

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

14 okt. t/m 18 okt. 2019

Kerstvakantie

23 dec. t/m 3 jan. 2020

Voorjaarsvakantie

24 febr. t/m 28 febr. 2020

Paasvakantie

10 april t/m 13 april 2020

Meivakantie

27 april t/m 8 mei 2020

Hemelvaartsvakantie

21 mei en 22 mei 2020

Pinkstervakantie

1 juni 2020

Zomervakantie

13 juli t/m 21 aug. 2020

Leerlingen vrij

10 juli 2020

Nieuwe leerlingen in juni

Welkom!
Bouba

groep Koala

Muhammed

groep Panter

Yashika

groep Leeuw

Ninsun

groep Beer

Mohamad

groep Koala

Gianna

groep Zebra
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