
Fonteintje nr. 10 

 

Beste ouders, 

 

Agenda: 

• 12 december jubileum juf Fenny 

• 21 december: Overhandigen cheque Kerk in actie  

• 22 december 19.00 uur: Kerstviering 

• 23 december: 's morgens nog school, 's middags zijn alle 

kinderen vrij. 

• 23 december 12.00 uur t/m 8 januari 2023: Kerstvakantie. 

 

 

Sinterklaas  

De kinderen hebben maandag j.l. een prachtig Sinterklaasfeest gehad. Ondanks dat het altijd een 

heel gezellig en verrassend feest is, is het ook erg spannend voor veel kinderen. Het vergt behoorlijk 

wat energie en veel kinderen zijn dan ook erg moe. We zijn daarom wel blij dat het weer achter de 

rug is!   

Meer foto’s en berichtjes kunt u lezen op de groepspagina van de Parro-app.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nog meer feesten: 

 

Feest juf Fenny 

Maandag a.s. vieren we het jubileumfeest van juf 

Fenny. Er is een mooi programma in elkaar gezet door 

de feestcommissie en we hopen er een hele 

feestelijke en waardevolle dag van te maken. De 

kinderen van groep 1 blijven die dag ook tot 14.30 uur 

op school. Fenny, gefeliciteerd met je jubileum en 

alvast heel veel plezier gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actie Licht voor Vluchtelingen 

Deze actie loopt nu enkele weken; we horen van verschillende kinderen dat ze heel fanatiek aan de 

slag zijn gegaan met het uitvoeren van karweitjes. Anderen bedenken zelf een leuke verkoopactie, er 

zijn heel veel creatieve ideeën!  We horen ook al hele mooie verdiende bedragen voorbij komen. 

Geweldig! We hopen natuurlijk dat iedereen nog even doorgaat met deze actie. Heb je nog niets 

gedaan, wilde het nog niet lukken, probeer dan de komende week nog even de handen uit de 

mouwen te steken, want je moet er natuurlijk wel wat voor doen! Het is niet de bedoeling dat je 

geld krijgt zonder tegenprestatie! Je mag ook samen met iemand anders iets bedenken. Tot 20 

december a.s. heb je nog de tijd. Op die maandag moet al het geld worden ingeleverd op school. 

Succes nog even! 

 

Overhandigen cheque 

Op woensdagavond 21 december om 19.00 uur wordt de 

cheque met het bij elkaar verdiende geld overhandigd aan de 

organisatie: Kerk in Actie. Daar zal een afvaardiging van 

school naar toe gaan;  enkele kinderen zal gevraagd worden 

om de cheque van onze school te overhandigen. De plaatselijke diaconie van de Emmaüsgemeente 

in Lutten, waarmee we samenwerken, zal daar ook vertegenwoordigd zijn. Iedereen is overigens 

welkom om hier te komen kijken. Dit zal plaatsvinden  voor de Hessenwegkerk, Hessenweg 47 te 

Heemse.  

Wij willen u nu alvast bedanken voor de geweldige medewerking en de ondersteuning van uw kind 

bij deze actie! 

 

Kerst 

Intussen maken wij ons ook op voor het Kerstfeest. U 

heeft misschien gezien dat in school sfeervolle 

verlichting is aangebracht. U kunt rustig even 

binnenlopen om ook op de 1e verdieping te kijken. De 

kerstbomen staan weer te schijnen, zowel binnen in elke 

klas, als buiten op het schoolplein. Met dank aan onze 

conciërge, Bertus Winters. In school zijn de kinderen de 

kerstliedjes aan het instuderen en bereiden ze zich voor 

op het kerstfeest.  

U heeft hiervoor allemaal een uitnodiging ontvangen. We zijn heel blij dat we dit mooie feest nu 

weer samen met ouders, grootouders en andere belangstellenden in de kerk kunnen vieren. Het 

feest is op 22 december a.s. en begint om 19.00 uur in de Kruiskerk, Anerweg Noord 8 te Lutten. De 

kinderen zitten voorin de kerk bij de eigen leerkracht. Na afloop van de dienst blijven de kinderen    

van groep 1 en 2 wachten in de kerkbanken tot hun ouders ze daar ophalen. 

Vrijdagochtend 23 december is er voor alle kinderen nog 1 

ochtend school en om 12.00 uur begint dan de kerstvakantie, ook 

voor de bovenbouw. 

We wensen u alvast een fijn kerstfeest toe! 

Kerstvakantie: 23 december 12.00 uur t/m 8 januari 2023 



Vuurwerk 

De tijd van het vuurwerk is weer aangebroken. Wellicht ten overvloede: Het is op school verboden 

om vuurwerk te gebruiken. Daar horen ook knalerwtjes bij. Kortom: Helemaal geen vuurwerk op 

school. Zien wij dit wel, dan wordt er melding gedaan bij bureau Halt. 

Heeft u oudere kinderen, wilt u die er dan ook op wijzen dat er geen vuurwerk wordt afgestoken, 

dus ook niet rond school. Ook deze kinderen zullen worden gemeld bij bureau Halt. 

Voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/vraag-en-antwoord/wat-

moet-ik-weten-als-ik-vuurwerk-ga-afsteken  

Minimumleeftijd vuurwerk afsteken 
Op de verpakking van legaal vuurwerk staat een minimumleeftijd van 12 of 16 jaar. De 

minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk: 

De minimumleeftijd van 12 jaar geldt voor fop- en schertsvuurwerk. Het gaat om categorie F1 

vuurwerk, zoals sterretjes. 

De minimumleeftijd van 16 jaar geldt voor consumentenvuurwerk. Het gaat om categorie F2 

vuurwerk, zoals fonteinen en grondspringen.  

U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.   

 

 

Dikkie Dik  

Woensdag 21 december van 15:00 tot 16:00 organiseert Bibliotheek 

Hardenberg een meet en greet met Dikkie Dik! 

De kinderen worden eerst voorgelezen en krijgen daarna de kans om met 

hem op de foto te gaan. Kinderen van groep 1 en 2 worden hiervoor 

uitgenodigd.  Welkom! 

 

Ouderenquête. 

Van tijd tot tijd vragen we uw mening over onze school. 

Zeker na de corona-periode waarin alles anders was en de contacten met school op een lager pitje 

stonden, zijn we nu benieuwd hoe u momenteel de school ervaart.  Daarom zal er binnenkort een 

ouderenquête de deur uitgaan. Wat gaat goed, waarover bent u tevreden? Wat kan beter, wat 

verdient de aandacht? 

Het wordt een digitale vragenlijst die u per mail ontvangt. We hopen dat u deze vragenlijst zoveel 

mogelijk wilt invullen, zodat wij ons voordeel daarmee weer kunnen doen. Hartelijk dank alvast. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-weten-als-ik-vuurwerk-ga-afsteken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-weten-als-ik-vuurwerk-ga-afsteken


Corona en vervanging 

Afgelopen periode waren enkele kinderen, maar ook juf Doret, geveld door het Corona virus. Het 

heerst dus nog steeds en de klachten zijn wisselend. Mocht uw kind klachten hebben die passen bij 

het coronavirus dan zien we graag dat u uw kind een zelftest afneemt. Wanneer deze negatief is kan 

uw kind gewoon naar school. Zo niet, dan zal het in quarantaine moeten. Zelftesten zijn op school 

verkrijgbaar. 

Ook willen we nog even wijzen op het invallersprobleem. Afgelopen week hebben meester Nick en 

juf Ellen groep 5 op kunnen vangen, maar het invalprobleem is er nog steeds. Mocht er geen invaller 

beschikbaar zijn, dan is er nog steeds kans dat we een klas naar huis zullen moeten sturen. We doen 

er alles aan om dit te voorkomen, maar het is voor u als ouder wel van belang om hier rekening mee 

te houden. 

 

 

 

Wie is er jarig? 

Alle jarigen: Van harte gefeliciteerd 

en een fijne dag gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzameling lege batterijen. 

Op school staat in de hal een ton waarin lege batterijen gedeponeerd kunnen worden. Stichting 

Stibat haalt die van tijd tot tijd op en de school krijgt daarvoor waardepunten, waar dan later weer 

wat materialen voor uitgezocht kunnen worden. Hieronder ziet  u een overzicht met wat er wel/niet 

ingezameld wordt: 

 

 



 

 



Tot zover weer het nieuws. 

 

 

 

Een heel fijn weekend toegewenst! 

Team De Fontein 


