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Beste ouders, 

 

Terwijl het tromgeroffel en het djembé- geluid in de hal 

vrolijk klinkt, de kinderen van groep 5 losgaan op de 

instrumenten tijdens de  

instrumentenlessen, zullen we voor u 

weer de mededelingen op een rij zetten. 

 

 

Schoolfruit 

Volgende week start de volgende ronde van het Schoolfruit. 

Dat betekent dat we weer 20 weken lang 3 keer per week 

op school fruit bezorgd krijgen voor alle kinderen. Het fruit 

wordt geleverd op maandag of dinsdag. A.s. maandag wordt 

u in ieder geval verzocht om zelf nog fruit mee te geven, 

daarna hoort u van ons wat de definitieve fruitdagen worden. Kinderen nemen wel dagelijks hun 

eigen drinken mee, liefst in een beker en niet in pakjes, om zo het plastic afval enigszins te beperken. 

 

Brief van VVN 

AAN in het donker 

Als fietser ben je kwetsbaar in het verkeer. Zeker als het donker wordt, dan is het extra belangrijk 

dat je goed zichtbaar bent. Daarom steunt Veilig Verkeer Nederland de overheidscampagne AAN in 

het donker! Hoe sta jij aan?  1. Zet je fietslicht aan 

Meedoen is makkelijk! Een handige cue is de straatverlichting. Staat deze aan? Dan is het tijd je 

fietsverlichting aan te zetten. Ook bij regen of mist is verlichting verplicht. 

2. Check je fiets 

Is jouw 

fietsverlichting 

en -reflectie in 

orde? Je 

controleert het 

gemakkelijk met 

de online VVN 

Fietscheck. 

3. Val op met je 

kleding 

Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op. Bij mist 

ben je beter zichtbaar in donkere kleding. In alle gevallen helpen reflecterende strips ook om beter 

op te vallen. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvvn.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc51e1873310bac9b9259828a8%26id%3D1f83ae399d%26e%3Dab15227146&data=04%7C01%7Cj.rouwenhorst%40cbsdefonteinlutten.nl%7Cb1640db9ca0841f5d0e808d98f01d27c%7C83c756e99adb4040bfeb38cef5096940%7C0%7C0%7C637698060273675720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=v5GVrXo6sz67QxgD9jXQOOOKZG2b2VD3jGyCgpIcLok%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvvn.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc51e1873310bac9b9259828a8%26id%3D1f83ae399d%26e%3Dab15227146&data=04%7C01%7Cj.rouwenhorst%40cbsdefonteinlutten.nl%7Cb1640db9ca0841f5d0e808d98f01d27c%7C83c756e99adb4040bfeb38cef5096940%7C0%7C0%7C637698060273675720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=v5GVrXo6sz67QxgD9jXQOOOKZG2b2VD3jGyCgpIcLok%3D&reserved=0


Corona 

Hoewel de persconferentie nog niet is geweest, verwachten we vanwege de oplopende corona- 

besmettingen, een verscherping van de coronamaatregelen. Deze zijn vorige week min of meer al 

aangekondigd. 

Op school proberen we als collega's de 1,5 meter afstand te waarborgen en de hygiëne maatregelen 

goed te continueren. Ouders komen in principe nog niet in school of op het schoolplein. Omdat de 

oudergesprekken wel erg belangrijk zijn kunnen die 1 op 1 wel fysiek doorgaan, maar dan wel op 1,5 

meter afstand en we verzoeken u dringend om een mondkapje te dragen bij het verplaatsen door de 

school. Bij het hek verzoeken we u ook om voldoende onderlinge afstand te bewaren. 

Mocht uw kind corona- gerelateerde klachten hebben, dan blijft het thuis. Is uw kind een beetje 

verkouden, dan mag het wel naar school. Kinderen van ouders die corona hebben, blijven ook thuis, 

in quarantaine. Dat is momenteel bij enkele gezinnen ook het geval. Beterschap gewenst allemaal! 

Als er op school een uitbraak is, dan hoeft de klas, vooralsnog, niet in quarantaine. We volgen de 

ontwikkelingen nauwgezet. 

Mochten er nog andere maatregelen nodig zijn dan hoort u dat van ons. We wensen u allen veel 

doorzettingsvermogen toe met het uitvoeren van de gestelde regels. Lastig allemaal, maar we 

hebben geen keus. 

Sinterklaas 

Het Sinterklaasfeest kondigt zich alweer aan; het wordt 

gevierd op vrijdag 3 december a.s. Ook dit jaar wegens 

corona helaas geen groots onthaal om drukte bij school 

te voorkomen. We beginnen op de gewone tijd allemaal 

in eigen klas. Sinterklaas komt dan tegen 9.00 uur en 

gaat de groepen bij langs. (eerlijk gezegd...wel zo rustig 

voor de kleintjes) Aan het programma wordt nog 

gewerkt. Het zal vast weer piekfijn voor elkaar komen. In 

de groepen 5 t/m 8 gaan de kinderen lootjes trekken. Zij 

helpen de Sint met het verzorgen van een cadeautje voor 

een klasgenootje want Sint kan dit natuurlijk niet meer 

allemaal alleen doen       Binnenkort krijgen ze van de leerkracht meer informatie hierover. 

 

Spreekuren 

Zoals u weet hebben we de ouderspreekuren verdeeld over 3 maanden. Dit is voor de leerkracht 

veel fijner, om zo een piekbelasting te voorkomen. De 

eerste ronde is bijna afgelopen. Binnenkort zullen via 

Parro de gesprekstijden weer worden opengezet voor 

de 2e ronde 10- minutengesprekken in december. 

Krijgt u geen uitnodiging, maar heeft u wel dringend 

vragen? Neem dan even contact op met de 

leerkracht. U wordt dan in ieder geval uitgenodigd 

voor de derde ronde spreekuren begin januari. 

 



Schoenendoosactie Gain 

De schoenendoosactie is weer ten 

einde. Prachtig versierde en goed 

gevulde dozen zijn afgelopen week 

weggebracht naar het verzamelpunt. 

Van daaruit worden ze vervoerd naar 

het buitenland, naar kansarme 

kinderen, in ieder geval in Bosnië en 

naar vluchtelingenkampen in 

Griekenland, maar ook naar andere 

landen in Afrika. We hopen daar weer 

veel kinderen blij te kunnen maken met 

het speelgoed en de toiletartikelen. 

Ouders, heel hartelijk dank voor uw 

medewerking. De school maakt zelf € 5,- verzendkosten per doos over voor dit goede doel. 

 

Kerst 

Dit jaar waren we van plan om weer samen met kinderen en ouders kerst te vieren in de kerk, maar 

ook dat kan helaas niet doorgaan. We mogen niet met grote 

groepen bij elkaar komen, dus is dit niet haalbaar. Zoals het nu 

lijkt vieren we kerst alleen met de kinderen; u hoort nog van 

ons hoe we dat precies gaan doen. 

 

Parro app 

We hopen dat de app u gaat bevallen. We merken zelf in ieder 

geval dat het goed en snel werkt. We kunnen zo weer makkelijk contact hebben met elkaar. De app 

bevindt zich in een besloten omgeving, alleen ouders van onze schoolgaande kinderen hebben deze 

app, dus is het veilig. Foto's kunnen op deze manier ook weer veiliger worden verspreid. 

Ziekmeldingen graag telefonisch blijven doorgeven via 682508. De 

app is alleen bedoeld voor korte vragen of berichtjes. Voor andere 

zaken kunt u via de mail of de telefoon contact zoeken met de 

leerkracht. 

 

 

Luizen 

Er zijn kinderen die last hebben van hoofdluis. We zien sommige kinderen 

behoorlijk krabben en we gaan ervan uit dat u er ook weer goed op wilt 

letten of dit ook uw kind betreft. Veel kammen, juist ook als je nog geen 

last hebt, om er zo vroeg mogelijk bij te zijn en het probleem te kunnen 

voorkomen of beperken. Indien nodig houden we nog een luizencontrole. 

 



Media Masters. 

Vanmiddag hebben de kinderen van groep 6,7 en 8 dapper gestreden om de eer tijdens de lessen 

van Media Masters. De kids hebben het uitstekend gedaan! Allerlei zaken rond media gebruik (en 

misbruik) kwamen aan de orde. Zeer leerzaam. Volgende week horen we de definitieve uitslag, 

spannend! 

Vuurwerk 

Afgelopen week zijn de eerste kinderen met vuurwerk op het schoolplein gesignaleerd. Dit is ten 

zeerste verboden. 

Sluiten van de hekken. 

Wellicht ten overvloede wijzen we u erop dat de hekken, sinds de wintertijd weer is ingegaan om 

17.00 uur worden gesloten. Kinderen mogen daarna niet meer op het plein spelen. 

 

Verjaardagen 

 

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen u allen een heel fijn weekend toe! 

 

Hartelijke groeten, 

 

Team De Fontein. 


