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Een heel gelukkig 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

De eerste schoolweek in het nieuwe kalenderjaar zit 

er weer op. Allereerst wil ik u allen een heel fijn 2023 

toewensen. We hopen dat u de feestdagen goed bent 

doorgekomen en dat u het nieuwe jaar naar 

tevredenheid bent begonnen. 

Wij hopen als school ook weer op een goede 

samenwerking met u en wensen dat de kinderen met 

plezier naar school zullen gaan en mogen groeien in 

hun ontwikkeling. Mocht u vragen of opmerkingen 

hebben hierover, dan kunt u dat altijd bij ons kenbaar 

maken om vervolgens daarover in gesprek te gaan. 



Op maandag 9 januari j.l., de eerste schooldag in dit 

nieuwe kalenderjaar, stonden onze schooldeuren weer 

open. We begonnen direct met alle kinderen en al het 

personeel met de jaaropening. De leerkrachten, 

omgeturnd als schoonmaakpersoneel, gaven alle 

kinderen een ‘poetsbeurt'. Het oude/stoffige en de 

minder leuke ervaringen van 2022 werden weggepoetst 

en zo werd het nieuwe jaar schoon en fris begonnen. De 

kinderen moesten daarvoor allemaal door de 

‘wasstraat'.  We blikten samen even terug op de 

vakantie middels een quiz, de goede voornemens 

werden uitgesproken, we zongen liedjes over o.a.de 

verschillende kleuren die er zijn en dat wij als groep, met 

al die verschillende kleuren, bij elkaar en bij God horen. 

We wensten elkaar een gelukkig nieuwjaar, knalden de 

kurk van de champagne fles en de kinderen konden daarna in eigen klas een glaasje (kinder-

)champagne drinken en een nieuwjaarsrolletje eten. Een mooie start van het nieuwe jaar! 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe leerlingen 

Deze week waren er ook een paar nieuwe leerlingen op school: Naud Westra, Julan Spijkers en Vince 

Lamberink zijn begonnen in groep 1 en Renske Wassenaar begon in groep 3. 

We wensen alle kinderen veel plezier op school en de nieuwe ouders heten we van harte welkom! 

Kerk in Actie 

In de kerstvakantie ontvingen we een bedankje van de organisatie van de Vluchtelingenactie voor 

het geweldige bedrag wat de kinderen hebben verdiend voor dit doel. Onze kinderen hebben ruim € 

1522,- bij elkaar gewerkt en verdiend. Ook van de plaatselijke diaconie van de Emmaüsgemeente 

ontvingen we een mooie bedankkaart voor alle kinderen, voor hun inzet.   

Activiteiten 

De maand januari is op school over het algemeen een rustige maand. Er zullen nog enkele ouders 

gebruik kunnen maken van het spreekuur, maar de meeste ouders zijn in november of december al 

voor een gesprek op school geweest. De rapporten zijn net voor de kerstvakantie de deur uit gegaan. 

De kleuters konden de eerste versie van het prachtige nieuwe rapport in ontvangst nemen. Dit 

rapport is gebaseerd op het nieuwe leerlingvolgsysteem voor kleuters en heet “Mijn Kleutergroep”. 

Een mooie verbetering!  

De kinderen starten deze maand met verschillende DIA-toetsen (ipv cito);  verder staan er geen 

bijzonderheden op stapel. We hopen dat we weer snel in het ritme zijn en dat er lekker gewerkt kan 

worden. 

 

 

 

 

 

Ouderenquête  

Zoals al eerder aangegeven gaat nu een digitale oudervragenlijst de deur uit. U vindt dit straks in uw 

mailbox, op de adressen die bij ons bekend zijn. De enquête wordt gestuurd naar de 

ouder/verzorger die in ons administratiesysteem als eerste staat vermeld. Mocht uw mailadres 

onlangs zijn veranderd of ontvangt u de enquête liever op een ander emailadres, wilt u dat dan zsm 

aan ons doorgeven? Het is de bedoeling dat er per gezin 1 enquête wordt ingevuld. U krijgt via de 

mail inlogcodes en dan wijst het zich vanzelf. Bent u het eens met een vraag/stelling  en bent u 

tevreden, dan vult u een 4 in, bent u het oneens met een vraag/stelling of bent u ontevreden, dan 

vult u een 1 in. Als een vraag niet van toepassing is op uw situatie of u weet het niet, dan kunt u dat 

ook aangeven. Onderaan de enquête kunt u uw eigen vragen of opmerkingen, tips en tops kwijt. De 

uitslag is vooral voor eigen gebruik interessant; we hopen er als school ons voordeel mee te kunnen 

doen en verbeterpunten vast te kunnen stellen, in het belang van de kinderen. Uiteraard hopen we 

daarom dat u de enquête allemaal invult. De enquête is anoniem, maar wilt u graag persoonlijk een 

antwoord van ons, dan zult u onderaan het formulier uw naam moeten vermelden met deze vraag 

erbij. We kunnen dan contact met u opnemen. U kunt natuurlijk ook gewoon langskomen om uw 

vragen te stellen. Succes met het invullen en alvast hartelijk dank voor de medewerking. 



Folder Cultuurkoepel 

Deze week ging er een folder mee naar huis van de Cultuurkoepel. Om alle kinderen een kans te 

geven om hun talenten te kunnen ontwikkelen, kunnen kinderen kunnen zich opgeven voor leuke, 

korte naschoolse cursussen, tegen slechts een kleine vergoeding.  Kijkt u in ieder geval eens op de 

aangegeven site: www.gewoonactief.nl. Via deze site vindt ook de opgave plaats. 

 

Verjaardagen. Alle jarigen: Van harte gefeliciteerd. Een fijne dag gewenst. 

 

 

 

Tot zover eerst weer het nieuws. 

 

Goed weekend gewenst! 

 

Team De Fontein 

http://www.gewoonactief.nl/


 


