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Weer even een update vanuit de Fontein 

 

Corona. 

Er zijn veel kinderen ziek of verkouden. In alle groepen zijn er kinderen thuis, 

maar er is bij ons niet bekend of deze kinderen zelf corona hebben. Als 

kinderen niet getest worden, dan weet je het dus niet. Daarom ons verzoek: Als uw kind toch 

klachten heeft, laat dan u uw kind thuis uitzieken. Uw kind mag alleen naar school wanneer het 

gezond is of slechts een beetje verkouden is of een beetje hoest. Blijft vaag, maar u zult dit zelf als 

ouder moeten beoordelen.   Mocht u of uw kind corona hebben, laat het dan aan ons weten 

(682508).  Bent u zelf getest en wacht u op de uitslag? Blijf dan thuis. 

Er zijn wel enkele ouders met corona en dus in quarantaine met het gezin. Heel veel sterkte en 

beterschap gewenst. 

 

Onder het personeel waren deze week 3 leerkrachten die een pcr - test hebben laten doen omdat ze 

klachten hadden. Juf Esther de Joode en juf Marleen ten Brinke hadden een negatieve test, maar juf 

Marleen Smit had een positieve test. Zij is deze week thuisgebleven en zal zeker t/m dinsdag a.s. 

thuis moeten blijven. Het gaat gelukkig wel weer de goede kant op. 

Juf Marleen ten Brinke had wel een negatieve test, maar was toch ziek. Dat kan ook, dus zij is de rest 

van de week ook thuisgebleven. Juf Karin was net weer goed hersteld van haar eigen corona enige 

weken geleden en kon gelijk de klas weer overnemen. De eerste invalperikelen doen zich nu dus 

voor. Voor groep 1 hebben we steeds vervanging kunnen regelen, maar dinsdag 23 november a.s. is 

er geen vervanging. Groep1 is dan vrij. 

Juf Fenny Winters moet a.s. maandag voor een kleine ingreep naar het ziekenhuis, maar zij zal 

sowieso een week uit de running zijn. Juf Marjan v.d. Voet zal haar vervangen, maar zij wacht zelf 

ook nog op een oproep van de arts. Al met al hopen we dat het allemaal meevalt met de zieken en 

dat de invalperikelen beperkt blijven. 

We houden u op de hoogte. Zieken: Van harte beterschap gewenst. 

 

 

 



 

Maatregelen 

Op scholen om ons heen zijn al diverse klassen naar huis gestuurd. Het is bijna niet te voorkomen. 

Wat dat betreft mogen wij nog van geluk spreken! We hebben met elkaar afgesproken om weer 

mondkapjes te dragen in de gangen en koffie te drinken in verschillende ruimtes om zo voldoende 

afstand te kunnen houden. Bij verkoudheid blijft een leerkracht direct thuis. 

Ouders vragen we om niet in school te komen. Ook bij het hek graag voldoende afstand houden van 

elkaar. Mocht u vragen hebben, neem dan via Parro, mail of telefoon contact op met de leerkracht 

of directie.  

 

Nieuwe kleuters 

De laatste maanden zijn Thies Bril, Sten Dekker, Jasmijn Mulder en Benthe Bril op school gekomen. 

Van harte welkom en we wensen jullie heel veel plezier toe in groep 1. Nieuwe ouders heten we van 

harte welkom. 

 

 

Activiteiten 

Helaas worden er sinds deze week al verschillende leuke activiteiten voor kinderen afgeblazen. Heel 

erg jammer, maar het is niet anders. We hopen dat t.z.t. weer in te halen. 

 

Sinterklaas 

Gelukkig kan op 3 december het Sinterklaasfeest op school wel doorgaan. De kinderen van de 

bovenbouw hebben inmiddels lootjes getrokken. Zij kopen voor €3,50 een cadeautje en maken een 

mooie surprise + gedicht voor een klasgenootje. Veel succes allemaal. 



s Morgens blijven de kinderen 'van groep 1-4 allemaal in hun eigen 

klas; Sint zal de ronde doen en in elke klas ongeveer een half uurtje 

blijven. Daarvoor zal de eigen juf een leuk programma in elkaar 

zetten. Dat wordt vast een gezellige dag. 

Teamvergaderingen 

Er vindt regelmatig teamoverleg plaats; afgelopen week hadden we 

naast de ‘lopende zaken’ ook 2 onderwerpen ter tafel: 

Hoogebegaafdheid en NT2-onderwijs (onderwijs aan kinderen met 

Nederlands als tweede taal)  

Om hoogbegaafde kinderen ook het juiste onderwijs te bieden, nemen we al vroegtijdig bepaalde 

signaleringslijsten af. (SIDI) Indien nodig volgt er daarna in enkele gevallen ook een vragenlijst voor 

ouders. Aan de hand van de resultaten gaan we kijken welk onderwijs wenselijk is voor deze 

kinderen; we stemmen de opdrachten af op de onderwijsbehoefte van het kind. 

Bij NT 2 onderwijs is het van belang om te begrijpen hoe moeilijk het voor een buitenlands kind is 

om Nederlands goed te begrijpen. De klanken zijn anders, de zinsbouw is lastig. Dit geldt soms ook 

voor kinderen die alleen maar dialect spreken. Om goed NT 2 onderwijs te kunnen geven hebben we 

nieuwe materialen besteld. 

Wist u dat taalontwikkeling bij een kind al begint voor de geboorte? Dan leert het kind al klanken 

herkennen. Maar ook daarna zijn de eerste levensjaren erg belangrijk voor de taalontwikkeling bij 

een  kind. Veel vertellen, woorden en zinnen zeggen, voorlezen en lezen...we kunnen het niet 

genoeg onder de aandacht brengen. 

 

Spel-en boekenplan 

In het kader van de taalontwikkeling hebben we bij de kleuters het spel- en boekenplan in gebruik. 

Kinderen krijgen per 2 weken een boek en een spelletje mee naar huis. Zo kan thuis het boekje vaak 

worden voorgelezen en kan er worden geoefend met woorden en zinnen. Het spelletje vormt een 

leuke aanvulling. A.s. maandag mogen de tasjes weer worden omgeruild. 

 

Schoolfruit. 

Elke maandag, dinsdag en woensdag krijgen de kinderen fruit via school. Ouders kunnen zich via 

onderstaande link aanmelden voor de nieuwsbrief. U ziet wie onze leverancier is en welk fruit er 

wordt geleverd. Ook staan er nog wat tips in: 



 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm 

Tips 

• U kunt als tussendoortje ook een stukje komkommer, wortel of paprika geven. Denk ook eens aan 

niet gangbare groenten, zoals babymaïs, rettich, radijsjes of bleekselderij. 

• Fruit en groente kunnen altijd! Banaan in yoghurt, komkommer op brood, soep bij de maaltijd en 

aardbeien door het toetje! 

• Voor het meegeven van fruit zijn er veel handige meegeefbakjes. Zo is er een bananenbox, een 

appelbox en ook een box voor snoeptomaatjes. Ook in een normale broodtrommel kunt u fruit 

makkelijk meegeven. Is het fruit al voorgesneden? Doe er dan een beetje citroensap op, zo wordt het 

fruit niet bruin. 

• Leg fruit en groente voor het pakken en eet er zelf ook van natuurlijk! Zien eten, doet eten. Proef 

altijd een hap en beloon dit met een complimentje. Door uw positieve gedrag overwint uw kind de 

(mogelijke) angst voor nieuwe smaken. 

• Bereid samen groente en fruit en laat kinderen zelf ook snijden. Kijk voor leuke snijdvideo's op deze 

pagina. 

 

Pokemonkaarten 

Kinderen zijn momenteel gek op de Pokemonkaarten. Er zijn zowel echte als ’neppe’ kaarten in 

omloop. Echte kaarten kunnen maar liefst meer dan € 20,- kosten, ze zijn er zelfs veel duurder! (En als 

de rage voorbij is, liggen de kaarten er weer......) De slimmeriken proberen nu de neppe kaarten te ruilen voor 

echte…U snapt het al.…daar komt ruzie van. De jongere kinderen hebben dit echter niet door. 

Misschien goed voor u als ouders om te weten.  

Spreekuren 

Via de Parro app staan binnenkort weer tijden open voor de volgende ronde spreekuren, die begin 

december zullen worden gehouden. 

 

 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2021-2022/Snijd-tips.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2021-2022/Snijd-tips.htm


 

Kerstvakantie 

De kerstvakantie begint bij ons op vrijdag 24 december om 12 uur voor alle kinderen. 

Het kerstfeest wordt gewoon onder schooltijd op school gevierd, alleen met de kinderen in de eigen 

klas. 

 

 

Verjaardagen. 

 

 

Allemaal een fijne dag gewenst en alvast van harte gefeliciteerd. 

 

We wensen u een prettig weekend toe. 

 

Team De Fontein. 


