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Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,
De zomervakantie is inmiddels voorbij, wat gaat dat toch snel.
We zijn alweer een week aan het werk en het lijkt alsof we niet weg geweest zijn.
Fijn om alle leerlingen, ouders en leerkrachten weer op school te zien!
Ik wens u en uw kind(eren) een heel goed en plezierig schooljaar toe.
Op beide locaties werkt inmiddels de schoolapp. Heeft u hem al gedownload?
U kunt dan regelmatig berichtjes krijgen van de leerkracht van uw kind.
In een later stadium komen dan ook de brieven via de schoolapp.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de locatieleider.
Met vriendelijke groet,
Erna Nederlof-Baakman

De missie van De Fontein
De Fontein is een school met een protestants christelijke signatuur. Dit betekent in de praktijk dat de leerkrachten en de
schoolleiding werken vanuit waarden en normen die gestoeld zijn op de christelijke identiteit.
Het motto van de school is als volgt verwoord:
‘Op weg naar een toekomst met kansen’
De Fontein geeft herkenbaar vorm aan haar christelijke identiteit. Vanuit deze identiteit is er ruimte en aandacht voor de eigen
culturele en godsdienstige achtergrond van kinderen die zijn opgegroeid met andere tradities en godsdiensten. Betrokkenheid,
openheid en respect zijn de belangrijkste sleutelwoorden voor het gewenste leef- en werkklimaat binnen onze school. De
leerkrachten van De Fontein hebben tijdens twee studiedagen de missie van de school verwoord in vier kernwaarden en
vervolgens die kernwaarden inhoudelijk weergegeven in onderstaand schema:

Waarde

Dit houdt in

Verantwoordelijkheid
Leerlingen en
leerkrachten

Op de Fontein voelen we ons samen verantwoordelijk voor kwalitatief sterk
onderwijs en onze eigen rol daarin; zijn we kritisch op ons eigen handelen;
geven we elkaar op een professionele manier feedback, maken we
weloverwogen keuzes; hebben we zorg voor onszelf, elkaar, de omgeving en
materiaal; hebben we vertrouwen in capaciteiten van anderen.

Zelfstandigheid
Leerlingen

Op de Fontein tonen we eigen initiatief; lossen we zelf problemen op; leren we
van fouten maken; vanuit zelfvertrouwen groeien we in zelfstandigheid. Dat wat
je zelfstandig kunt, doe je ook zelf!

Ambitie
Leerlingen en
leerkrachten

Op de Fontein hebben we hoge verwachtingen; zijn we grensverleggend bezig;
sturen we op motivatie en resultaat. Als school willen we optimale uitkomsten
binnen wat haalbaar is.

Ontwikkeling
Leerlingen en
leerkrachten

Op de Fontein benutten we ieders kwaliteiten en talenten; is er uitdaging voor
iedereen; groeien we op eigen niveau en blijft iedereen voortdurend in
ontwikkeling. We zijn sterk in het samen leren en ontwikkelen.
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De vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
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!

De Schoolgids 2019-2020
Veel informatie over onze school kunt u vinden in de recent uitgedeelde
Schoolgids van 2019-2020 of op www.defonteinbreda.nl
Hebt u nog geen Schoolgids ontvangen, kom dan gerust even langs om er één op te halen.
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