
 

 

Fonteintje, 19-8-2021 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Na 6 weken vakantie ontvangt u hierbij het beloofde eerste bericht van het 

nieuwe schooljaar met daarin veel informatie. 

 

We hopen allereerst dat u een goede vakantie heeft gehad, dat er geen schokkende dingen zijn 

gebeurd en dat u allen natuurlijk nog corona-vrij bent. Dat is natuurlijk iets om dankbaar voor te zijn! 

Ook hopen we dat de kinderen voldoende 

zijn uitgerust en weer zin hebben om 

volgende week weer met school te 

beginnen. 

Wij zijn er (bijna) klaar voor!       

 

Covid 19 

Tja, we hadden hoop om dit ‘hoofdstuk’ 

helemaal af te kunnen sluiten, maar dat is 

helaas niet het geval. Er zijn wel wat 

versoepelingen maar er blijven ook een aantal maatregelen van kracht. Er zijn nog nieuwe 

protocollen van de PO-raad in de maak.  Scholen krijgen echter wel wat ruimte om zelf dingen in te 

vullen. Wij hebben als school het volgende besloten: 

 

• Schooltijden zijn voor alle kinderen weer gelijk. De eerste bel gaat om 8.25 uur, de tweede 

bel om 8.30 uur. Dan beginnen de lessen. Alle kinderen zijn vrij om 14.30 uur. 

• Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

• De 1,5 meter maatregel tussen volwassenen blijft wel van kracht. 

• Kinderen van groep 1 en 2 worden bij het hek aan de gymzaalkant opgehaald door de juf. Nu 

de bouwactiviteiten van de nieuwe huizen naast de school zijn afgerond, is daar ook weer 

meer ruimte om te wachten; de stoep is te gebruiken en u dient zelf zorg te dragen voor de 

onderlinge afstand van 1,5 meter. De kinderen worden ook weer naar het hek gebracht om 

14.30 uur. 

• De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen gewoon op het plein wachten tot de bel gaat. Dan 

gaan ze in de rij staan en de juf haalt hen op.  

• Ouders wachten buiten het plein. 

• Voor de kinderen van groep 1,2 en 3 hebben we voor de eerste twee dagen een speciale 

‘breng’- regeling bedacht. Daar krijgt u apart nog even bericht over. 

• We blijven uiteraard de hygiëne-maatregelen in acht nemen:  vaak handen wassen, 

ontsmetten, niezen in elleboog etc. 

• Mondkapjes worden niet meer gebruikt. 



 

 

Ten aanzien van de corona-gerelateerde klachten hebben we de volgende regels overgenomen uit 

de protocollen voor het primair onderwijs: 

• Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 

mogen vanaf 12 juli 2021 wel weer naar school.  

• Zij blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je 

thuis.  

• Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:  

• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 

keelpijn), • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook 

sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is, • er 

een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, • het kind deel uitmaakt 

van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag 

bekend is.   

• U kunt de beslisboom blijven gebruiken van het RIVM, ook op onze website te vinden. 



 

Wanneer de versoepelingen verder worden doorgevoerd, dan hopen we u op school weer uit te 

nodigen. We hopen op uw begrip. 

 

Belangrijk: De bereikbaarheid en privacy. 

Wanneer u de leerkracht iets wilt vragen, dan wordt u dringend verzocht om dit via de mail te doen. 

Elke leerkracht heeft een persoonlijk school-emailadres. U treft dit aan in de schoolgids die volgende 

week verschijnt. 

Voor algemene vragen kunt u het volgende adres gebruiken: info@cbsdefonteinlutten.nl. 

Ook kunt u de vaste telefoonlijn gebruiken van school 0523-682508. Ziekmeldingen graag per 

telefoon doorgeven.

 

Nieuw is de chatfunctie via de Schools United app. Bijna alle ouders hebben deze app inmiddels 

geïnstalleerd op hun telefoon. Mocht dit niet het geval zijn, dan adviseren we u dringend om dit wel 

te doen. Op onze website www.cbsdefonteinlutten.nl kunt u de instructies hiervoor vinden, onder 

het kopje ’Ouders’.  Een activatiecode moet u apart bij school opvragen. Deze 

chatfunctie is op dit moment alleen te gebruiken voor individuele berichten tussen 

ouder en leerkracht.   

De whats app groepen van de verschillende klassen komen hiermee te vervallen. 

Foto’s e.d. zullen in het vervolg alleen gedeeld worden via deze besloten schoolapp 

van Schools United en niet meer via whats app. 

De leerkrachten proberen de mail en de schoolapp op hun werkdagen bij te houden tussen 8.00 uur 

en 17.00 uur. Berichten die daarna binnen komen zullen pas de volgende dag worden 

gezien/beantwoord. Bij bijzondere omstandigheden kunt u natuurlijk altijd met de school bellen of 

rechtstreeks met de directeur: 0523- 683162. 

 

Leerlingen 

Er zijn alleen nieuwe leerlingen in groep 1 te verwelkomen: 

Mick Hekman, Matthijs Houdijk, Lucas van der Veen en 

Jesse Spijker. In september komt Devon Berenst er nog bij. 

Heel veel succes op De Fontein. Ook jullie ouders heten we 

van harte welkom! 

 

 

Personeel 

Er zijn nogal wat veranderingen binnen ons personeel. Voor de vakantie had ik daarover al 

geschreven in de schoolkrant. Nu zullen we nog even de ontwikkelingen op een rijtje zetten. 
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We hebben afscheid genomen van juf Rosemarie v.d. Berg en van juf Ina Vogelzang. We zullen deze 

vertrouwde gezichten wel gaan missen! 

Juf Marieke Feddes is op 11 juli j.l. bevallen van een zoon. Hij heet Joris en het is heel fijn dat alles 

goed is. Een rustige en makkelijke baby, goed gezond. Iets om heel dankbaar voor te zijn. De 

klachten die juf Marieke had, zijn grotendeels verdwenen. Ook dat is heel erg fijn. Marieke hoopt nu 

verder aan te sterken en van haar zwangerschapsverlof te genieten. Gefeliciteerd Marieke namens 

ons allen. 

Juf Marieke staat volgend jaar ingepland als leerkracht voor groep 7/8. Het duurt echter nog even 

voordat ze zal beginnen. Vanaf maandag zal daarom een nieuwe invalster, juf Marleen ten Brinke, 

deze taak overnemen. Samen met Karin gaat ze de klas runnen. Marleen is net afgestudeerd aan de 

Pabo in Groningen en ze volgt daarnaast nog de master Onderwijs Innovatie. Dit kan ze goed 

combineren met 2 dagen werk. Dat gaat ze dus bij ons doen. Heel veel succes gewenst Marleen! 

Juf Fenny Winters en juf Doret de Weerd zijn inmiddels uit de ziektewet en zijn beiden erg blij dat ze 

weer ‘gewoon’ aan de slag kunnen. Juf Fenny staat voor groep 4 en juf Doret gaat in groep 5 starten. 

Succes dames! 

Juf Marjan v.d. Voet was begonnen als invalster, maar wordt nu de nieuwe leerkracht voor groep 4 

gedurende een deel van de week. Ook veel succes gewenst! 

Juf Rachel Kievit is inmiddels 28 weken zwanger; zij zal wel starten op school, maar zal vervangende 

werkzaamheden gaan doen; ook zal ze veel 1 op 1 met kinderen gaan werken. Zwangeren wordt nl. 

geadviseerd, in combinatie met covid, om vanaf de 28e week zwangerschap vervangende 

werkzaamheden te doen op school en nauw contact met kinderen te beperken. Dat is dus nu 

geregeld. Een goede tijd gewenst. 

Haar vervangster, Juf Willemiek Guichelaar, zal daarom iets eerder starten met haar werk in groep 2; 

direct volgende week gaat zij daar aan de slag op donderdag en vrijdag. Juf Petra heeft dan Duzi-

uren (voormalige Bapo-uren) Daarnaast heeft juf Willemiek nog een aantal extra uren als 

onderwijsassistente in de midden-en bovenbouw. 

Meester Marijn Gelderblom was al bij ons werkzaam; hij blijft in ieder geval het komende jaar ook 

nog bij ons als vakdocent gym en als stagiair onderwijsassistent. 

Ook meester Nick Platjes, die vorig jaar bij ons stage liep, gaat bij ons aan het werk als 

onderwijsassistent. Heel veel succes gewenst! 

Juf Alinda Mars gaat haar werkzaamheden ook weer oppakken. Zij is vorig jaar bevallen van een 

jonge zoon Tiem. Ook dat gaat allemaal goed. Fijn! Alinda gaat vanaf heden elke maandag muziekles 

geven in alle groepen. 

Juf Annelie Heerspink heeft haar zwangerschapsverlof er op zitten. In februari werd haar zoontje Bas 

geboren. Heel fijn dat het ook daar goed gaat. Succes maar weer Annelie. Fijn dat je weer terug 

bent. 

Haar vervangster, juf Linda de Vries, kan gelukkig blijven. Ze zal als onderwijsassistente vooral 

worden ingezet in de bovenbouw. 

Dan hebben we nog een nieuwe vakdocent ingehuurd via Sport Service Hardenberg: Meester Bram 

Jager. Hij komt elke donderdag om alle groepen gym te geven. Op vrijdag krijgen alle kinderen gym 

van meester Marijn. 

En tot slot nog een nieuw gezicht in de school: Iemke Knevelbaard. Iemke komt vooral ter 

ondersteuning van de Intern Begeleider (Esther). Zij zal m.n. bij de zorg leerlingen/gezinnen als 

contactpersoon gaan functioneren. Ze kan adviezen geven, gesprekken voeren met ouders als het 



gaat om opvoeding, ontwikkeling en begeleiding van kinderen. Ze komt uit de jeugdzorg en kan haar 

expertise op school goed gebruiken.  

 

Al met al heel wat veranderingen! We hopen samen met natuurlijk alle niet genoemde en trouwe 

leerkrachten,  en natuurlijk met de kinderen en met u als ouders, er weer een goed jaar van te 

maken! 

 

Tot zover eerst de informatie. 

Zodra er weer meer te melden is dan krijgt u weer bericht. In principe verschijnt ons Fonteintje 1 x 

per 2 weken. Als er meer te melden is verschijnt het wekelijks. 

 

Bij vragen: Neem contact op met de school! 

 

Hartelijke groeten, 

 

Janneke Rouwenhorst 

Directeur. 

  


