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Beste ouders, 

Ook nu weer een goed gevuld Fonteintje met daarin aandacht voor veel 

ontwikkelingen en activiteiten. 

Agenda: 

• 25 november Start talentenactie van Kerk in actie: Geef Licht aan vluchtelingenkinderen. 

• 28 november: voorstelling groep 6,7,8  

• 1 december: Schoen zetten onderbouw  

• 5 december Sinterklaasfeest 

• 12 december jubileum juf Fenny  

• 22 december 19.00 uur: Kerstviering 

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

 

Nieuw-verbouw 

Om te beginnen hebben we heel goed nieuws: We hebben groen licht gekregen van de gemeente 

om te kunnen starten met onze uitbreiding/verbouw. Daar zijn we heel erg blij mee! 

Twee jaar geleden begon ons overleg met de gemeente om uit te mogen breiden;  het had nogal wat 

voeten in aarde om het zover te krijgen: 

De ontwerpen zijn ingediend, berekeningen gemaakt, de nodige aanpassingen werden meermalen 

gedaan, regelmatig overleg vond plaats, de aanbesteding ging inmiddels van start en uiteindelijk 

kregen we dan deze week het verlossende woord t.a.v. de financiën: Goedgekeurd, we kunnen van 

start! Naast een deel voor de school, wat door de gemeente bekostigd gaat worden, zal er ook een 

uitbreiding worden gebouwd voor de kinderopvang. De kinderopvang groeit nl. ook. Dat gedeelte 

moet de school zelf bekostigen. 

Zo werken we verder aan onze missie: Een kindcentrum, waar onderwijs en opvang in een 

doorgaande lijn wordt geboden aan onze doelgroep, de 0-12 jarigen en dit alles onder 1 dak. Een 

hele belangrijke voorziening in ons dorp! 

Er zal voor de hoofdingang een extra lokaal worden gebouwd met een bijbehorende eigen ingang 

aan de zuidkant van de school. Ook zal aan de noordkant ruimte ontstaan voor 2 kantoren. Intern zal 

er het een en ander worden aangepast, zodat er een extra lokaal voor de kinderopvang gerealiseerd 

kan worden. Op de bijgevoegde tekeningen kunt u zien wat onze plannen zijn. 

Hoe verder? 

Het wachten is nu op de bouwvergunning; dit traject loopt nog even. Ondertussen is er al overleg 

met de aannemer t.a.v. de voorbereidingen. Er moet nog heel veel geregeld worden voordat er 

werkelijk gestart kan worden met de bouw, maar we hopen echt dat in de eerste maanden van 2023 

de eerste schop in de grond gaat. We houden u op de hoogte. 



 

Overig nieuws: 

Kerk in Actie. 

De vluchtelingentent is afgelopen week bezocht door de 

kinderen en door verschillende ouders. Er waren verhalen te 

lezen van vluchtelingenkinderen; dit was erg indrukwekkend. 

De meegegeven kaartjes, gericht aan de Tweede Kamer, kunt 

u volgende week nog ondertekend bij ons inleveren op 

school. Dank alvast. 



Nu start in aansluiting hierop de talentenactie: 

Op school staat het bijbelverhaal van de talenten centraal. 

In Mattheüs 25 vertelt Jezus een verhaal over talenten. Dit verhaal bespreken we op school. Wat doe 

jij met jouw talent? Begraaf je ze? Of kom je in actie en deel je ze met anderen? Kerk in Actie gelooft 

in delen, want van delen krijg je meer. Ga aan de slag met jouw talentenkaart. Maak meer van 1, 2 of 

5 euro en kom zo samen in actie voor een project van Kerk in Actie. 

Vrijdag 25 november: Vandaag dus, krijgen de kinderen van groep 1 en 2 een envelop mee en gaan 

aan de slag met “Een heitje voor een karweitje". Er wordt een begeleidende brief bijgeleverd om te 

laten zien aan de mensen voor wie ze een karweitje gaan doen. In de envelop kan het verdiende 

geld; de kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen een 2-eurokaart mee en kunnen proberen dit bedrag te 

vermeerderen. Ze 

krijgen hier 3 ½ week 

de tijd voor. Uiterlijk 

maandag 19 december 

moet al het verdiende 

geld op school worden 

ingeleverd. 

 

Veel succes gewenst 

allemaal. We zijn 

benieuwd naar jullie 

ervaringen!



Sinterklaasfeest. 

Maandag 5 december wachten alle kinderen buiten op het grote plein op de komst van de Sint. We 

verwachten hem om ongeveer 8.30 uur. Hoe hij zal aankomen is altijd weer een verrassing. U kunt 

allemaal even blijven kijken en samen met uw kind de Sint opwachten. De Sint zal worden 

ontvangen, gefeliciteerd en toegezongen. Daarna, tegen 9.00 uur, gaan we allemaal naar binnen en 

gaan we feest vieren. De groepen 1 t/m 4 werken in een circuitvorm aan leuke spelopdrachten en 

komen daarbij ook allemaal even bij de Sint langs; de 

groepen 5 t/m 8 zijn waarschijnlijk nu al bezig met hun 

surprise en een gedicht; deze worden dan op 5 december 

uitgepakt, dan wel voorgelezen. Informatie daarover 

heeft u ontvangen van de leerkracht. De kinderen zijn op 

de normale tijd vrij. We hopen er een gezellige dag van te 

maken.  

 

Vier keer wijzer 

In alle groepen werken we natuurlijk over Sinterklaas. Dit 

doen we in ieder geval in de onderbouw middels de 

werkwijze van “Vier keer Wijzer". Kinderen kunnen zelf 

een leuke opdrachtkaart kiezen, passend bij hun 

interesses (intelligenties) en proberen deze zo zelfstandig 

mogelijk uit te voeren. Dit mag ook in groepjes.  

Materialen moeten de 

kinderen soms zelf 

verzamelen en ook een 

eventueel ontwerp komt 

van het kind zelf. Deze 

manier van werken passen 

we ook toe bij het vak Natuur en Geschiedenis in de midden-en 

bovenbouw. We proberen zo tegemoet te komen aan de interesses en 

kwaliteiten van het kind. We leren kinderen ook verantwoordelijk te zijn 

voor hun eigen werk. “Eigenaarschap” noemen we dat. Bij sommige 

kinderen is dit nog lastig, die moeten we als leerkrachten aan de hand 

blijven nemen, voor anderen is deze keuzevrijheid heerlijk. We komen 

steeds een beetje verder. 

 

 

Scholen op de kaart. 

Aan het begin van het schooljaar heeft uw kind de schoolgids 

op papier meegekregen; ook is de schoolgids te vinden op onze 

website. 

Maar bent u nieuwsgierig naar meer informatie over onze school? Kijkt u dan eens op 

www.scholenopdekaart.nl Daar vindt u van alle scholen in Nederland meer informatie. Ook onze 

schoolgids treft u daarop aan in aangepaste, meer uitgebreide vorm. 

http://www.scholenopdekaart.nl/


U leest hier over onze visie en missie, over de vakken en de uren, de schooltijden, de 

eindtoetsresultaten, uitstroom van leerlingen, diverse protocollen die we hanteren, het laatste 

inspectieverslag en andere bijzonderheden aangaande onze school. Interessant om eens door te 

lezen. Mocht u daar vragen of opmerkingen over hebben, laat het ons gerust weten. 

 

 

Aardrijkskunde. 

In de bovenbouw wordt 

hard geleerd. Ook moet er 

thuis huiswerk worden 

gemaakt. Hierbij een 

voorbeeld van het huiswerk 

van aardrijkskunde 

"Wereldzaken".  

 

 

 

 

Tutorlezen 

We schenken als school veel aandacht aan het leesonderwijs. Voor kinderen uit groep 3 is dit een 

vak wat dagelijks op het rooster staat. Nu de kinderen de meeste letters hebben geleerd, zijn we 

gestart met tutor-lezen. Een leerling van groep 7/8 leest met een leerling van groep 3. Op deze 

manier worden ze 1 op 1 begeleid en dat heeft veel effect. Superleuk om te zien trouwens hoe de 

groten de kleinen begeleiden! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Workshop groep 3 

In groep 3 was er deze week een workshop, genaamd Drukwerk. Het ging 

over het maken van realistische en abstracte kunst. Met behulp van 

vloeipapier, een plantenspuit en een ‘stempel’ maakten ze de mooiste 

creaties. De resultaten waren prachtig en de kinderen zijn weer een 

ervaring rijker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak je eigen game/special effects 

Afgelopen week hadden de kinderen van groep 6,7 en 8 een leuke workshop over het maken van 

een eigen game met special effects. Kinderen waren zelf de regisseurs en acteurs. Bijzonder 

interessant, de kinderen waren enthousiast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerstfeest 

Op donderdagavond 22 december a.s. zal om 19.00 uur het kerstfeest 

worden gehouden. We kunnen dit gelukkig na 2 jaar weer samen in de 

kerk vieren. U wordt daarvoor dan ook allen van harte uitgenodigd. 

Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het begint om 

19.00 uur. Plaats: Kruiskerk Lutten. 

De vrijdag erna is er alleen 's morgens nog school: 's middags krijgen 

de bovenbouwkinderen vrij.  

 

Tien-minuten gesprekken. 

Die vinden momenteel plaats. U krijgt via Parro bericht wanneer u zich kunt inschrijven. Deze 

gesprekken vinden ook nog plaats in december en nog een klein deel in januari. 

 

 

 

 

 

 

Schoolplein 

Nu de wintertijd is ingegaan en het weer eerder donker is, worden de hekken op het schoolplein ook 

eerder gesloten.  Vanaf 17.00 uur kan er niet meer worden gespeeld op het plein. Overigens…..qua 

gedrag van de jongelui na schooltijd op het plein, gaat het op het moment erg goed. Daar zijn we 

heel erg blij mee. 

 

Verjaardagen: 

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag gewenst. 

 

Tot zover eerst weer het nieuws. 

Allemaal een heel fijn weekend toegewenst! 

Team De Fontein 


