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Schoolgids CBS De Fontein Lutten 2019-2020 deel 1 

 

September 2019 

 

 

 

1. Woord vooraf 

 

De FONTEIN is de naam van ons mooie gebouw in het centrum van Lutten, met daarin ondergebracht 

de gelijknamige christelijke basisschool c.b.s. de Fontein, inmiddels een begrip in Lutten en omgeving, 

die zorg draagt voor kwalitatief goed onderwijs aan 4-12 jarige kinderen en kinderdagverblijf De 

Dassenburcht, die staat voor goed georganiseerde en vertrouwde  dagopvang voor baby’s, 

dreumesen,  peuters (peuterspeelzaal) en voor-en naschoolse opvang. Hiermee is er in het dorp een 

geweldige voorziening gecreëerd voor opvang van kinderen van 0-12 jaar: alle opvang onder 1 dak.  

Tevens is de plaatselijke bibliotheek onder gebracht in het gebouw, beschikt De Fontein over een 

ruime sportzaal, die door derden te gebruiken is in de avonduren en is er een prachtig school-buurt-

plein gerealiseerd. Dit kindcentrum is een enorme aanwinst voor de leefbaarheid van het dorp 

Lutten.  Wij zijn trots op onze school en ons schoolgebouw en hopen dat u en uw kinderen zich hier 

ook thuisvoelen. 
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2. Schoolgids cbs De Fontein 

 

Deze schoolgids bestaat  uit twee delen; een 

algemeen deel (deel 1), met veel praktische 

informatie over ons onderwijs en onze organisatie.   

Deel 2 is een specifiek deel, deze bestaat uit veel achtergrondinformatie, beleidszaken, protocollen 

etc. Deze uitgave is alleen digitaal en daarvoor verwijzen we u naar onze website 

www.cbsdefonteinlutten.nl. 

Voor u ligt deel 1 van onze schoolgids; zie het meer als een informatiebrochure.  Naast de doelstelling, 

de visie, de missie van onze school en enkele wetenswaardigheden over ons onderwijs, treft u vooral 

allerlei praktische informatie aan zoals de schooltijden, de vakanties, de namen en adressen van het 

personeel en andere geledingen, informatie over aanmelding. Informatie die u waarschijnlijk het meest 

zult gebruiken. 

Deze gids kan het hele jaar van pas komen, dus we raden u aan om hem goed te bewaren. 

 

Wanneer u meer informatie wilt over onze school, kijkt u dan dus op onze website voor deel 2 van onze 

schoolgids. Heeft u gewoon iets te vragen, wilt u bepaalde protocollen inzien of meer willen weten 

over beleidszaken  dan kunt u altijd een afspraak maken voor een gesprek of een bezoek; u kunt via de 

mail of telefonisch contact opnemen met de school. U bent van harte welkom op cbs De Fontein. 

 

Allemaal een goed schooljaar toegewenst!  

 

Namens het team van cbs De Fontein, 

Janneke Rouwenhorst, directeur 

 

3. Onze school CBS De Fontein 

 

Cbs De Fontein is een middelgrote school en bevindt zich in het centrum van het dorp. Het is de enige 

basisschool in ons dorp. De kinderen die de school bezoeken komen voornamelijk uit het dorp zelf, 

maar ook uit Slagharen, Oud-Lutten, Collendoorn en vanuit de richting Dedemsvaart. Cbs de Fontein 

staat voor haar christelijke identiteit, en verwacht dat kinderen en ouders deze identiteit respecteren. 

De Fontein heeft een open houding t.a.v. andere geloofsovertuigingen, dat betekent dat elk kind, 

ongeacht milieu, geloofsovertuiging of culturele achtergrond  van harte welkom is; we willen graag 

een school zijn voor alle kinderen uit het dorp Lutten en omgeving. We streven ernaar dat elk kind 

zich thuis voelt op cbs De Fontein! 

  

Naam en adres van de school: 

Cbs De Fontein 

Goudenregenstraat 21 

7775 AX Lutten 

tel. 0523-682508 

email: info@cbsdefonteinlutten.nl 

internetadres: www.cbsdefonteinlutten.nl 

http://www.cbsdefonteinlutten.nl/
http://www.cbsdefonteinlutten.nl/
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Directie 

De directeur van De Fontein is Janneke Rouwenhorst. Plaatsvervangend directeur is Karin Zwiers. 

Samen vormen zij de directie. Elise v.d. Graaf is aangesteld voor 7 uur per week als administratieve 

kracht, ter ondersteuning van de directie. 

 

Bestuur 

De Fontein wordt bestuurd door leden van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs 

te Lutten. We zien graag dat u lid wordt van onze schoolvereniging; het aanmeldingsformulier treft u 

aan, achterin deze schoolgids. Uit haar leden wordt het bestuur gekozen. De vereniging en de school 

worden administratief ondersteund door administratiekantoor Akorda te Zwolle. 

 

4. De naam Fontein en het logo 

 

Onze Christelijke basisschool cbs De Fontein is inmiddels een begrip in de omgeving.  Het logo bestaat 

uit 8 waterstralen; deze staan voor de 8 groepen, de 8 jaren waarin de kinderen de basisschool 

bezoeken. De waterstralen schieten krachtig omhoog. Hiermee wordt uitgedrukt dat kinderen 

in deze 8 jaar tijd zich in snel tempo ontwikkelen en a.h.w. omhoog worden gestuwd. Er zit 

groei in de stralen, zoals ook elk kind groeit en zich ontwikkelt, tijdens de periode dat het de 

basisschool bezoekt. 

De stralen hebben verschillende kleuren en vormen, hiermee wordt 

bedoeld dat alle kinderen binnen hun eigen groep hun eigen kleur, hun 

eigen karakter, hun eigen inbreng en hun eigen mogelijkheden hebben 

en dat deze kleuren samen een geheel vormen.  

Er zit overlap in de stralen, omdat een kind zich geleidelijk aan 

ontwikkelt en omdat hiermee verbondenheid wordt uitgedrukt.   

De laatste straal is de straal van de achtste groep. Deze straal is het 

grootst en heeft zich losgemaakt van de rest. De kinderen verlaten dan 

de basisschool om zelfstandig hun weg te vervolgen. 

De waterspetters geven aan dat er beweging zit in de school en 

wijzen op de talenten van de kinderen. De ene spetter komt wat 

hoger dan de andere en sommige spetters blijven verborgen in de straal, maar zorgen samen voor 

een krachtig geheel. Water is een eerste levensbehoefte van een mens; zo is het ook met het 

onderwijs, dit is voor de ontwikkeling van elk individu van zeer groot belang. Op cbs De Fontein wordt 

er alles aan gedaan om de kinderen goed onderwijs te geven.  Omdat het een christelijke school 

betreft,  hechten wij er waarde aan om het ‘Levende water’, Gods Woord, mee te geven aan de 

kinderen als basis voor hun verdere leven. 

  

5. Doel, visie, missie 

 

Onze visie:  

De Fontein is een Protestants Christelijke basisschool en heeft een Christelijke identiteit. 

Dat betekent, dat we de Bijbel als uitgangspunt nemen en ons handelen daarop 

afstemmen. De Fontein staat open voor ieder kind, ongeacht milieu, geloofsovertuiging of culturele 



 

 

5 

 

achtergrond; een school waar elk kind zich thuis mag voelen.  Een school die zorgdraagt voor een 

optimale ontwikkeling van het kind. Een school waar veel aandacht is voor waarden en normen, waar 

respect wordt verwacht en waar kinderen leren, op basis van deze visie, juiste keuzes te maken in 

het leven. 

Onze missie:  

  

Gelukkige kinderen met passende resultaten.  

     

Ons doel: 

Werken aan vertrouwen en respect, in een open en 

prettige sfeer, het bieden van goed onderwijs en zorg op maat, kinderen stimuleren in een optimale 

ontwikkeling en hen een fijne schooltijd bezorgen als stevige basis voor hun verdere leven. 

  

6. Schooltijden 

 

Alle kinderen worden dagelijks om 8.25 uur op school verwacht, dan gaat de eerste bel.  Alle kinderen 

en ouders blijven tot die tijd buiten. De les begint vervolgens om 8.30 uur. De ouders van de kleuters 

kunnen, indien gewenst, na de 1e bel hun kind binnen brengen. 

 

Groep 1:  

Maandag, woensdag, vrijdag  8.30-12.00 uur 

Dinsdag en donderdag: 8.30 uur-12.00 uur; 12.30 uur-14.30 

uur   

Groep 1/2-3-4:  

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur-12.00 uur; 12.30 

uur-14.30 uur   

Woensdag, vrijdag  8.30-12.00 uur. 

Groep 5-6-7-8: 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30 uur-12.00 uur; 

12.30 uur-14.30 uur. 

Woensdag 8.30 uur-12.00 uur. 

Aantal uren les: 

Het aantal  uren wat verplicht is: 7520 uur in 8 jaar tijd, met een minimum voor zowel onder-als 

bovenbouw en een aantal uren die zelf verdeeld mogen worden over de verschillende jaren.  

 

7. Aantal leerlingen per 1-10-2019:  144 

 

Groep 1: 12, later instroom tot 24. 

Groep 2: 22 

Groep 3: 23  

 

Groep 4: 17 

Groep 5: 19 

Groep 6/7a: 25 

Groep 7b/8: 26
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8. Continurooster 

We hanteren op school het continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op de hele dagen op 
school blijven eten. 

1. Tijdens de hele dagen begint de lunch om 11.45 uur, gevolgd door een pauze van een half 
uur. 

2. De  kinderen nemen hiervoor zelf een gezonde lunch mee.   
3. ’s Morgens kunnen de bekers en eventueel trommels in de koelkast (speciale bakken) 

worden geplaatst. 
4. De leerkrachten eten met de eigen klas. Tijdens de lunch vindt een onderwijsactiviteit plaats. 

Lunchtijd kan dan worden meegeteld als lestijd. 
5. De leerkrachten houden daarna bij toerbeurt toezicht op het plein.  
6. Om 12.30 uur begint de les weer. 
7. Om 14.30 uur zijn alle kinderen vrij. 
8. Het overblijven is voor alle kinderen gratis. 

9. Inschrijving en toelating op De Fontein 

 

Om tijdig te weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten wordt het 

op prijs gesteld dat u uw kind vroegtijdig opgeeft, zodra uw kind 2 jaar 

is geworden. U schrijft uw kind in m.b.v. een formulier. Dit formulier is te vinden op onze website 

www.cbsdefonteinlutten.nl. Voor aanmelding kunt u terecht bij Janneke Rouwenhorst. Dit kan het 

beste tijdens de gewone schooltijden gebeuren. Wel is het handig om eerst even een afspraak te maken 

voor een vrijblijvend kennismakingsbezoek. U kunt telefonisch contact opnemen (682508) of via de 

mail. (info@cbsdefonteinlutten.nl)  

 

Voor de inschrijving hebben we het Burgerservicenummer van uw kind nodig. Dit staat vermeld op het 

belastingformulier, een ID kaart of op de geboorteakte. Als uw kind staat ingeschreven neemt de 

leerkracht van uw kind ongeveer 6 weken voordat uw kind de vierjarige leeftijd bereikt, contact met u 

op; de leerkracht komt even bij u thuis om kennis te maken en er wordt afgesproken wanneer het kind 

een paar keer mag meedraaien op school. Dit meedraaien doen we drie keer, in de weken voorafgaand 

aan de verjaardag. U krijgt daarover vanzelf bericht.  

 

10. Plaatsing kleuters 

 

De kleuters die als vierjarige voor het eerst de basisschool bezoeken, worden in 

groep 1 geplaatst. 

Groep 1 gaat 5 ochtenden en 2 middagen naar school. Alle kinderen van groep 

1 zijn op maandag- woensdag- en vrijdagmiddag vrij. 

Wordt uw kind binnen 3 weken na het eind van de zomervakantie 4 jaar, dan 

mag het ook gelijk bij de start van het nieuwe schooljaar 5 ochtenden en 2 

middagen naar school. De kinderen die later vier jaar worden, kunnen dan in 

september of later, zoals gezegd, 3 keer komen kennismaken, maar mogen pas 

volledig naar school zodra ze vier jaar zijn geworden.   

 

 

http://www.cbsdefonteinlutten.nl/
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11. De kwaliteit van ons onderwijs 

 

Ons onderwijs voldoet aan de kerndoelen. 

Wij staan als team van de Fontein voor kwalitatief goed onderwijs. Bovendien 

blijven wij als team altijd hard werken 

om de kwaliteit op peil te houden of te 

verbeteren. We zitten niet stil, we 

volgen elk jaar nascholingscursussen om 

ons onderwijs verder te ontwikkelen.  

We geven zoveel mogelijk onderwijs op 

maat. Dat betekent dat we de leerstof 

aan kunnen passen aan de 

mogelijkheden van het kind. Meer 

hierover leest u in deel 2 van deze 

schoolgids (zie site).   

De onderwijsinspectie heeft de school 

in juni j.l. een ruim voldoende/ goede beoordeling gegeven op 

onze kwaliteit en het schoolklimaat. 

 

 

 

 

12. Sociale veiligheid: Kanjerschool 

 

Wij mogen ons een echte Kanjerschool noemen.  

Dat houdt in dat wij het belangrijk vinden dat elk 

kind zich gezien en gewaardeerd voelt.  Wanneer 

een kind goed in z’n vel zit, komt het pas tot leren. 

Kinderen willen allemaal graag een kanjer zijn; hoe 

word je dat of hoe blijf je dat? We werken hier 

dagelijks aan. 

Doel van de Kanjertraining. Het belangrijkste doel is 

dat een kind positief over zichzelf en een ander leert 

denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last 

van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect 

merkbaar. 

Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op 

school en betere leerresultaten behalen. 

Vooral een goede omgang met elkaar wordt gestimuleerd. Het pestprotocol sluit hier op aan. Wilt u 

hier meer over weten? Kijk dan in onze schoolsite, deel 2. 
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13. Beleid mobiele telefoons en het gebruik van internet 

 

Een onderdeel wat o.i. ook hoort bij de sociale veiligheid is het omgaan met de mobiele 

telefoon en internet.  Hoewel de mobiele telefoon bijzonder handig kan zijn en er in de 

toekomst ook zeker gebruik van kan worden gemaakt voor educatieve doelen, hebben 

we momenteel toch de afspraak binnen de Fontein om in de klas geen mobieltjes toe 

te staan. Als een kind wel een mobieltje bij zich heeft om voor- en na schooltijd 

bereikbaar te zijn, is dat prima. De mobieltjes blijven onder schooltijd, ook in de pauzes, 

in de tas.   

Er wordt regelmatig gesproken over het gebruik van  de mobiele telefoon en internet en over het 

digitaal pesten. We wijzen de kinderen erop hoe makkelijk en anoniem het gebruik van internet hierbij 

kan zijn, maar hoe vervelend het kan uitpakken wanneer er negatieve berichten of bv. filmpjes  over 

andere kinderen op het internet verschijnen die iedereen kan lezen of zien via 

bv. mail, what’s app, face-book etc. Uiteraard proberen we dit te voorkomen.  

Het is overigens niet toegestaan om foto’s of filmpjes van anderen op internet 

te plaatsen zonder toestemming.  

We hebben hiervoor een apart social-media protocol opgesteld.   

 

14. De zorg voor kinderen 

 

De groepsleerkracht houdt als eerste in de gaten hoe het met de leerlingen gaat. 

De ontwikkelingen worden gevolgd en bijgehouden.   

 

Intern Begeleider 

Op school hebben we een intern begeleider, Esther de Joode. De IBer heeft een coördinerende rol t.a.v. 

de leerlingenzorg. Zij bewaakt de vorderingen van alle leerlingen en coördineert alle zaken rond de 

zorgleerlingen. Wanneer er bv. een kind getest moet worden door de schoolbegeleidingsdienst, of 

orthopedagoog of wanneer er een kind aangemeld moet worden bij de GGD of maatschappelijk werk, 

dan regelt de IB-er dat. Wanneer zich problemen voordoen bij kinderen of in het gezin dan is de IBer 

de contactpersoon. Zij voert overleg met ouders, leerkrachten, hulpverleners (zorgteam of Samen Doen 

team), bespreekt de resultaten en bewaakt 

het geheel. 
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Logopedie 

De mogelijkheid bestaat om logopedische hulp te krijgen voor uw kind, 

onder- of aansluitend aan de schooltijd. Er is een contract afgesloten met 

logopediepraktijk Connect. Kosten worden vergoed via de 

ziektekostenverzekering.  Drie dagdelen per week is de logopedist op 

school.  Zij heeft zitting in het kantoor op de 1e verdieping, naast de lift. U 

kunt meer informatie krijgen via de Intern begeleider. Ook worden alle 

kleuters 1 x gescreend door een logopedist, om vroegtijdig eventuele 

problemen aan te kunnen pakken. 

 

 15. Contact ouders-school 

 

Uw kind wordt een groot deel van de dag aan onze zorg toevertrouwd. Daarom achten wij een goed 

contact tussen school en ouders van groot belang.  

Aan het begin van elk jaar, in september, worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond. 

Tijdens deze avond vertelt de leerkracht allerlei praktische en actuele zaken betreffende de groep 

over o.a. de leerstof, de spelletjes, de toetsen, de regels en afspraken, de werkwijze en over de groep 

in het algemeen.   

 

Ongeveer 5 weken na de start, in september/oktober, is er een 20-

minuten gesprek met alle ouders afzonderlijk over hun kind, het zgn. 

startgesprek. De kinderen van groep 5 t/m 8 worden hierbij ook 

uitgenodigd. Samen worden er leerdoelen vastgesteld die met ouders 

en kind worden besproken. Het is eigenlijk een soort intakegesprek 

tussen de nieuwe leerkracht en de ouders van het kind. Ouders kunnen 

punten aangeven die ze van belang achten om te bespreken met de 

leerkracht. De leerkracht kan alvast verslag doen van de eerste 

indrukken van de leerling en de vorderingen. Daarna is er nog 2 keer 

een 10 minuten 

gesprek, in 

februari en in juni. 

Dan is er 

gelegenheid om 

over de 

vorderingen van 

het kind te 

spreken.  

Tussendoor kan er in bijzondere gevallen ook 

contact met elkaar worden opgenomen indien dat 

wenselijk is.  
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 16. Samenwerking met Kinderdagverblijf De Dassenburcht 

 

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang 

Zoals gezegd is ook  Kinderopvangorganisatie De Dassenburcht 

gehuisvest in ons gebouw.    De Dassenburcht beschikt over een 

eigen lokaal, magazijn, verschoningsruimte en slaapkamertje en 

heeft ook de gelegenheid om gebruik te maken van het werkplein 

van de onderbouw en van de gymzaal. Tevens hebben zij hun eigen 

speelplein aan de noordkant van de school. De Dassenburcht biedt 

kinderopvang op maat. Kinderen van 0-4 jaar kunnen hier dagelijks terecht van 7.00 uur ’s morgens 

tot 19.00 uur ’s avonds. De peuters krijgen het peuterzaalprogramma aangeboden. De 

basisschoolleerlingen kunnen er terecht voor voor-en naschoolse opvang. (BSO) . Bel voor meer 

informatie over de kinderopvang met De Dassenburcht 06-24389560 (Letty Hulzebosch)  of  06-

24389561.(Marjon Kwant) Voor meer informatie kunt u ook terecht op   

www.kinderdagverblijfdedassenburcht.nl.   

   

 17. Verkeerssituatie bij De Fontein  

 

Aan de noordkant van het gebouw, kunnen de ouders parkeren die bij 

De Dassenburcht moeten zijn. Naast de school aan de oostkant is de 

inrit naar onze parkeerplaatsen. Deze parkeerstrook is bedoeld voor de 

ouders en andere bezoekers van de basisschool. Om de doorstroming 

van het verkeer te bevorderen is het de bedoeling dat u vanaf de 

Zwartedijk de Goudenregenstraat inrijdt, de parkeerstrook op gaat bij het blauwe bord met witte pijl, 

parkeert en bij vertrek richting Anerweg weer verder rijdt. U kunt hier niet keren of achteruit rijden. 

We blijven het eenrichtingsprincipe hier hanteren. Het is van belang dat u ook de mensen hierover 

informeert, die soms de kinderen komen ophalen, zoals de oppas. 

 

18. Fietsenhok en rijrichting 

 

De kinderen die in de bouw wonen, in- of richting Slagharen, gebruiken de noordelijke ingang van het 

plein en zetten hun fiets aan de westkant van het fietsenhok. Zij lopen met de fiets over het plein. Ook 

bij het verlaten van de school lopen zij over het schoolplein en gebruiken deze noordelijke in/uitgang. 

De kinderen die richting Anerweg/Dedemsvaartseweg/Oud Lutten moeten, gebruiken de in-uitgang 

aan de oostkant van de school, aan de kant van de hervormde kerk.  Zij zetten hun fiets ook aan de 

oostkant van het fietsenhok. Over de parkeerstrook wordt niet gefietst. 

Op deze manier heb je geen fietsers die elkaar moeten kruisen en is het veiliger. 

  

19. Pleinwacht 

 

We helpen uw kinderen met het oversteken en houden bij het uitgaan van de school toezicht  bij de 2 

toegangshekken. Bij het pad naast de gymzaal wordt geen toezicht gehouden. De kleuterjuffen brengen 

de kinderen naar de wachtplek tegenover de onderbouw in-en uitgang. 

http://www.kinderdagverblijfdedassenburcht.nl/
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20. Verlof of verzuim 

 

Als uw kind 4 jaar is geworden, mag het naar de 

basisschool; de vier-jarigen zijn nog niet leerplichtig 

en mogen af en toe nog wel eens thuis blijven. Vanaf 

5 jaar is uw kind echter leerplichtig, uw kind moet 

dan naar school.  

U dient dus uw vakanties en uitstapjes te plannen 

binnen de schoolvakanties. Wanneer er echter door 

het werk van de ouders, wat seizoensgebonden is, 

bijv. bij het hebben van een agrarisch bedrijf, echt 

niet mogelijk is om binnen één van de vakanties erop 

uit te gaan, dan kan er verlof worden verleend. Wanneer u in dienst bent bij een ander bedrijf dient er 

een werkgeversverklaring te worden ingeleverd op school. Voor een zgn. lang weekend mag er geen 

verlof worden gegeven. Voor het aanvragen van verlof dient u minimaal drie weken van tevoren contact 

op te nemen met Janneke Rouwenhorst; bij twijfel kan er overleg plaatsvinden. Wanneer uw kind 

ongeoorloofd de school verzuimt, zijn wij helaas genoodzaakt dit te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Bij ongeoorloofd verzuim krijgt u in eerste instantie een waarschuwing van de gemeente; komt het 

vaker voor dan krijgt u een boete. 

Voor het verkrijgen van verlof heeft de gemeente Hardenberg een aantal regels opgesteld waar de 

scholen zich aan dienen te houden. Deze regels treft u aan in de folder “Leerplicht.”  (te lezen op de 

site van de gemeente Hardenberg)  

     

 

21. Ouderbijdrage 

 

Wij vragen aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,- per kind. Daarvan betalen we de 

extra dingen voor  de kinderen zoals het kerstfeest, de paasmaaltijd, sinterklaascadeautje, de 

traktaties enz. Dat zijn allemaal uitgaven voor de kinderen die niet vergoed worden door de 

overheid. Tegelijkertijd vragen we € 15,- voor de 

schoolreisjes (groep 1 t/m 7) of € 35,- voor het 

schoolkamp (alleen groep 8).  Aanvullingen worden 

gedaan uit het oud-papier-fonds. U krijgt van de 

ouderraad in het najaar bericht over de betaling; 

liefst per machtiging. U kunt t.z.t. ook in termijnen 

betalen.  Het rekeningnummer van de ouderraad is 

NL39 RABO 01477 712408. 
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22. Pauze- Fruit 

 

De kinderen nemen dagelijks fruit mee naar school en een beker 

drinken voor de ochtendpauze van 10.15 uur. Het fruit past in ons 

beleid van “De Gezonde School” en het meegeven van drinken in een 

drinkbeker (geen pakjes) hebben we  ingevoerd om de grote plastic 

afvalberg enigszins tegen te gaan. Mochten er om wat voor reden dan 

ook, toch plastic verpakkingen zijn dan wordt dit in de tas van de kinderen mee terug gegeven naar 

huis. Voor de lunch worden eveneens drinkbekers gebruikt en geen pakjes. We stimuleren het belang 

van gezonde drankjes. 

  

23. Trakteren bij verjaardagen 

 

Dit doen we vlak voor de pauze om 10.00 uur, zodat een en ander meteen in de 

pauze genuttigd kan worden. Liever geen snoep. “Snoep verstandig, eet een appel”. 

Voor leuke, lekkere en eenvoudige gezonde traktaties verwijzen we u naar de sites:    

http://www.gezonde-traktatie.nl   http://www.gezondtrakteren.nl/. Kijkt u ook 

voor leuke, gezonde traktaties ook op ons tractatierek wat in de hal van de school 

hangt. 

 

De traktatie kan voor schooltijd in de klas of in de koelkast worden gezet. Lukt dit niet dan kunt u het 

ook om 10.00 uur brengen.  Het is niet de 

bedoeling dat u hierbij blijft, alleen als  uw kind in 

groep 1 of 2 zit, kan dit. Er worden tijdens het 

trakteren geen filmpjes gemaakt. U kunt in groep 

1 en 2 wel een foto maken van uw eigen kind of u 

kunt de leerkracht vragen een foto te maken van 

het jarige kind. Het kind trakteert alleen de eigen 

klas en de eigen juf. 

 

 

24. Rookvrije school + rookvrij plein 

Wij hebben een rookvrije school en een rookvrij 

plein. Dit is uiteraard voor onze kinderen 

gelukkig vanzelfsprekend, maar dit rookverbod 

geldt m.n. voor de ouders. Ook tijdens 

activiteiten op het plein, tijdens uitstapjes, of 

wanneer u uw kind ophaalt mag er niet gerookt 

worden. Ook vragen we uw aandacht voor de 

pleinregels. 

http://www.gezonde-traktatie.nl/
http://www.gezondtrakteren.nl/
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25. Ziekte 

 

Wanneer uw kind door ziekte of wegens een andere reden niet op school kan komen, wilt u dit dan 

voor schooltijd telefonisch aan ons doorgeven? Dus niet via de app. Tel. 682508.  

 

26. Bezoek tandarts/dokter 

 

We snappen dat het niet altijd mogelijk is, maar wilt u zoveel mogelijk proberen om de afspraken met 

tandarts, orthodontist, dokter etc. na schooltijd te laten plaatsvinden? Wanneer het wel onder 

schooltijd valt, dan wordt uw kind zoveel als mogelijk  voor en na de afspraak weer op school verwacht. 

 

27.  Regen en slecht weer 

 

Kinderen kunnen in principe vanaf 8.15 uur op het schoolplein terecht om al 

even te spelen. Vanaf dat moment is er ook pleinwacht. Bij regenachtig weer 

kunnen de kinderen echter beter om 8.25 uur komen, zodat ze dan gelijk door 

kunnen lopen naar binnen. 

 

28.  Kleding 

 

Er verdwijnt wel eens wat kleding in school. De gevonden voorwerpen worden verzameld in een ton 

bij de hoofdingang. De spullen van de kleuters liggen op de kapstok bij de kleuteringang. U kunt daar  

gaan kijken wanneer u iets mist. Wilt u laarzen, mutsen, gymschoenen e.d. voorzien van de naam van 

uw kind? 

 

29. Vervoer 

Regelmatig doen we een beroep op ouders die ons met de auto naar diverse 

plaatsen kunnen brengen en halen voor excursies, voorstellingen etc. Wel is het 

noodzakelijk dat u een inzittendenverzekering hebt en dat er bij de jongere 

kinderen een stoelverhoger wordt gebruikt voorin de auto. 

  

30.Schoolkrant 

 

Twee keer per jaar komt er een schoolkrant uit, voor de kerst- en voor de zomervakantie. We 

proberen u via deze krant op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen onze school. 

Wanneer u zelf kopij 

hebt voor de 

schoolkrant, kunt u deze 

inleveren op school.  
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31. Website en app  

 

www.cbsdefonteinlutten.nl is de naam van onze website. U kunt hier 

doorgaans alle relevante informatie vinden betreffende c.b.s. De 

Fontein. Deze website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden. Volgt u het nieuws zoveel mogelijk 

via deze site. 

Aan deze website is een app gekoppeld  met daarop dezelfde informatie.  De inlogcode voor deze app 

kunt u bij de leerkracht vragen. 

Daarnaast is er ook een groepsapp per klas. Dit is eigenlijk een app die door ouders en leerkrachten 

zelf in het leven is geroepen. Als de leerkracht bv. vervoer nodig heeft voor een klasse-uitje,  kan er 

even een oproepje plaatsvinden via deze app. Deze app is alleen bedoeld voor mededelingen of vragen 

die school gerelateerd zijn en die voor alle ouders van belang zijn. Het is niet de bedoeling dat er hele 

discussies plaatsvinden via deze app. Op veel van uw vragen kunt u het antwoord ook vinden op onze 

website of in onze nieuwsbrieven. Wilt u alleen de leerkracht iets zeggen of vragen dan gebruikt u 

hiervoor de mail of de telefoon. (dus geen speelafspraken, ziekmeldingen e.d. via de app) 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Privacy/Toestemming voor het plaatsen van foto’s en filmpjes op internet 

 

Bij feestelijke activiteiten of soms ook gewoon tijdens de les worden er wel eens foto’s of filmpjes 

gemaakt die we graag met u delen. We plaatsen ze dan op onze website of op onze nieuwsbrieven, in 

een schoolgids o.i.d. Bij de inschrijving heeft u hiervoor toestemming gegeven en vorig jaar heeft u 

hiervoor een apart formulier ondertekend. Jaarlijks is er de mogelijkheid om dit te herzien. Er wordt 

momenteel verder gewerkt aan het privacy beleid. 

 

33. ’t Fonteintje 

Een keer per 14 dagen komt Het Fonteintje uit, onze nieuwsbrief. Hierin treft u 

allerlei mededelingen en nieuwtjes aan, die op dat moment aan de orde zijn. Dit 

Fonteintje wordt digitaal verstuurd en kunt u ook lezen op onze website. We willen 

graag dat alle ouders zich abonneren op deze digitale nieuwsbrief. Wanneer u zich 

hiervoor nog niet heeft aangemeld, doet u dat dan z.s.m. via 

www.cbsdefonteinlutten.nl-nieuws/info-nieuwsbrief-aanmelden.   

http://www.cbsdefonteinlutten.nl/
http://www.cbsdefonteinlutten.nl-nieuws/info-nieuwsbrief
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34. Oud papier 

Er wordt 10 keer per jaar oud papier opgehaald door onze school. Vijf 

containers staan dan klaar: 2 bij de school, 1 bij het Olde Schoeltie 

aan de Lutteresweg, 1 bij het viaduct aan de Dedemsvaartseweg-Zuid 

en 1 bij de Gereformeerde kerk aan de Anerweg. De containers 

worden op de dinsdagmiddag voorafgaand aan de ophaaldata 

gebracht. U kunt er ook zelf papier naar toe brengen. 

De ophaaldata van het oud papier in 2019-2020 zijn als volgt: 

 

28 augustus 2019 

 2 oktober 2019 

 6 november 2019 

11 december 2019 

 15 januari 2020 

 12 februari 2020 

 18 maart 2020 

22 april 2020 

27 mei 2020 

 1 juli 2020 

 

 

35. Gymnastiek 

 

Elke donderdag krijgen alle kinderen gymonderwijs 

van onze vakleerkracht, meester Patrick. Op 

donderdag nemen ze dus allemaal hun gymkleren 

mee. Ze nemen per keer hun gymspullen mee 

terug naar huis. (sportshirt en broekje of een 

turnpakje, gymschoenen zijn verplicht, liefst 

geen zwarte zool, maar wel een stroeve zool, 

liever geen balletschoentjes) 

 

Het tweede uur gym is op de volgende dagen en 

wordt door de eigen leerkracht gegeven: 

Maandag: Groep 3,4,5 

Vrijdag: groep 6/7,7/8 

 

De kleuters kunnen elke dag in onze gymzaal terecht om te spelen of te gymnastieken. De kleuters 

hebben hiervoor  alleen gymschoenen nodig. Deze gymschoenen blijven op school, in een tas, 

voorzien van naam in een bak.     

Wilt u er wel op letten dat de zolen van de schoentjes  stroef zijn, zodat ze niet uitglijden.  

 

36. Vakanties 2019-2020 en vrije dagen                  

Herfst:   19-10 t/m 27-10 
Kerst:  21-12 t/m 5-1 

Voorjaar: 15-2 t/m 23-2 

Pasen:    10-4 t/m 13-4 

Mei:  25-4 t/m 5-5 

Hemelvaart:  21-5 t/m 22-5 

Pinksteren:   1-6 
Zomer:   3-7  t/m 16-8 

Vrijde dagen: 10 september,  

7 november alleen ’s middags, 17 juni
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37. Rooster 2019-2020 

 

 Maandag   Dinsdag  Woensdag Donderdag  Vrijdag  

 Mo Mi Mo Mi Mo Mo Mi Mo Mi 

          

Marleen 1 - 1  1 - 1/2 1 - - 

        Vakdocent 
gym 

   

Petra 1/2 1/2 1/2 1/2  1/2 r.t 1/2 bapo - 

          

Marjan 3 3 3 3 3 - - 3 - 

          

Doret bapo bapo  r.t. - 4 4 4 4 - 

          

Fenny 4 4 4 4 bapo - -  2 - 

          

Anneke 5 Plusklas 5 5  5 5 Plusklas 5 5 

          

Rosemarie   r.t.   5    6/7  6/7 6/7 r.t 5 bapo bapo 

          

Marieke  6/7  6/7  -   -  - 6/7 6/7 6/7 6/7 

          

Esther IB IB  IB IB 7/8/ 
IB 

7/8 7/8  -  - 

          

Karin 7/8 7/8 7/8 7/8 - - - 7/8 7/8 

          

Janneke Dir Dir Dir Dir 1 Dir Dir 1 Dir  

          

Annelie Lo/r.t. Lo/rt Lo/rt Lo/rt  - 3 3 Lo/r.t. - 

( de leerkrachtondersteuner biedt ondersteuning in de combinatieklassen, verzorgt de individuele begeleiding 
van verschillende kinderen, en vangt 1 dag per week groep 3 op.) 
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38. Belangrijke adressen in relatie tot school

 

Administratiebureau: 

 Onderwijsbureau  “Akorda” 

 Vrouwenlaan  125 

 8017 HR Zwolle 

 Tel. 038-4659814 

 

Bestuur: 

Ver. v. Prot. Chr. Basisonderwijs te      Lutten. 

 Secretariaat:  Mevr. M. van Dijk 

Dedemsvaartseweg  Noord 166  

7775 AL  Lutten 

 Tel. 0523-  851289 

 

Directeur: 

 Janneke Rouwenhorst 

 Dedemsvaartseweg-N. 142 

 7775 AL Lutten 

 Tel.: 0523-683162 

 

Waarnemend directeur: 

 Karin Zwiers 

   

Intern Begeleider: 

  Esther de Joode 

 

Contactinspecteur basisonderwijs: 

 Dhr. dr. R. van den Dolder 

 

Contactmedewerker inspectie: 

 Mevr. I. de Nooy 

 Rijksinspectiekantoor Zwolle 

 Postbus 10048 

 8000 GA Zwolle 

Tel.:088-6696060       

pozwolle@owinsp.nl 

 

 

 

 

 

GGD:   

 Tel.: 038-4281428 

 

Samen Doen team: (waaronder 

maatschappelijk werk):  

 T  14 0523 (dit is het nummer van de     

gemeente Hardenberg)  

 E  samendoen@hardenberg.nl 

 

Vertrouwensinspectie: 

 Centraal meldpunt: 

 Tel.: 0900-1113111 

  Mevr. C. Doeleman en dhr. C. Triemstra 

 Tel.: 038-4257820 

 

Klachtencommissie: 

Landelijke klachtencommissie PO 

 Mevr. Melis 

 Postbus 82324 

 2508 EH Den Haag 

 T 070- 3861697 

 F 070- 3020836 

  

Medezeggenschapsraad: 

 Mevr. Marleen Smit (secr.) 

 p/a CBS De Fontein 

   

Orthopedagoog  

 Femke Faber 

te bereiken via  de school. 

 

Vertrouwenspersoon school: 

 J. Rouwenhorst 

 Tel.: 0523-683162 

 

Algemene vragen van ouders over onderwijs: 

Tel.: 0800-5010

 

 

  

mailto:samendoen@hardenberg.nl
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39. Namen en adressen diverse geledingen 

 

 

Personeel    

Marleen Smit-Zwiers gr. 1 Goudenregen 14 7742 RN Coevorden 

  0524-852057                   m.zwiers@cbsdefonteinlutten.nl 

Janneke Rouwenhorst  gr. 1 Dedemsvaartseweg-N.142 7775 AL Lutten 

  0523-683162                   j.rouwenhorst@cbsdefonteinlutten.nl 

Petra Biesterbos gr. 2 Meidoornstraat 48 7775 BG Lutten 

  0523-683078                   p.biesterbos@cbsdefonteinlutten.nl 

Marjan Edelijn gr. 3   De Maten 8 7783 GD Gramsbergen 

  0524-562294                   m.edelijn@cbsdefonteinlutten.nl 

Anneke  Boertjes  gr. 5 Snoekbaars 31 7711 VT Nieuwleusen 

  06 27477927                  a.boertjes@cbsdefonteinlutten.nl 

Doret de Weerd gr. 4 Ahornstraat 1 7775 BS Lutten                      

  0615227859    d.deweerd@cbsdefonteinlutten.nl 

Fenny Winters gr. 4 Meidoornstraat 46 7775 BG Lutten 

  0523-682978                   f.winters@cbsdefonteinlutten.nl 

Marieke Feddes gr. 6/7a Parallelweg 30 7782 PE De Krim 

  06-31242268                   m.feddes@cbsdefonteinlutten.nl 

Esther de Joode gr. 7b/8 Jonkerswijk 33 7701 ZN Dedemsvaart 

   e.dejoode@cbsdefonteinlutten.nl 

Rosemarie v.d. Berg 6/7a, 5 Mr. Zacharias Tijllaan 6 7701 HS Dedemsvaart   

  0523-615874                   r.vdberg@cbsdefonteinlutten.nl 

Karin Zwiers gr.7b/8 De Oosteresch 2 7783CP  Gramsbergen 

   06-28198929                   k.zwiers@cbsdefonteinlutten.nl   

Annelie Heerspink leerkracht

ondersteu

ner 

Schotlaan 32 7773 AG  Hardenberg 

  06-13718845 a.heerspink@cbsdefonteinlutten.nl 

Administratief medewerkster 

Elise v.d. Graaf  Ahornstraat 19 7775 BS Lutten  

  0523-682882                   e.vdgraaf@cbsdefonteinlutten.nl 

Conciërge/beheerder    

Bertus Winters  0523-682978 Meidoornstraat 46, 7775 BG Lutten 
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Het bestuur van cbs De Fontein 

Mevr. I. Vogelzang 

(voorzitter van het 

algemeen bestuur)   

Kiezelweg 15 7775 PD Lutten  0523-681884 

Uitvoerend deel  

bestuur 

   

Mevr. J. Rouwenhorst 

(voorzitter  van het 

uitvoerend deel, 

adviserend lid) 

Dedemsvaartseweg Noord 

142 

7775AL Lutten 0523- 683162 

Mevr. M. van Dijk  

(secretaris) 

Dedemsvaartseweg Noord 

166 

 7775 Al Lutten 0523-851289 

Dhr. A. Biemold 

(penningmeester) 

Ahornstraat 32 7775 BS Lutten 0523-268428 

Mevr. J. Nijhuis Ahornstraat 56 7775 BS Lutten 06-41102403 

Toezichthoudend deel 

bestuur 

   

Mevrouw I. Vogelzang 

(voorzitter) 

Kiezelweg 15 7775 PD Lutten 0523-681884 

Dhr. R. Bos Dedemsvaartseweg Zuid 

37a 

7775 AC Lutten 0642967252 

Mevr. P. Doldersum Ahornstraat 78 7775BS Lutten 0523 858608 
 

Dhr. G. Pullen Dedemsvaartseweg Noord 

86 

7775 AJ Lutten 06 55574761 

Mevr. G. Wolters Knappersveldweg 10 7775 PL Lutten 0523-235541 

 

 

De medezeggenschapsraad van cbs De Fontein 

Oudergeleding:    

    

Mevr. M. Huizingh (voorz.) Ahornstraat 13 7775 BS Lutten 06-28727692 

Dhr. A Bril Anerweg Zuid 5a 7775 AN Lutten 0523-851158 

Mevr. E. Valentijn Semmelingsdijk 23 7775 PG Lutten 06-14434420 

Personeelsgeleding:    

Mevr. P. Biesterbos Meidoornstraat 48 7775 BG Lutten 0523-683078 

Mevr. D. de Weerd Ahornstraat 1 7775 BS Lutten 06-15227859 

Mevr. M. Smit (secr.) Goudenregen 14 7742 RN Coevorden 0524-852057 
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Groep 1 Alienke Hofsink 

Groep 2 Vacant 

Groep 3 Marije Rolleman 

Groep 4 Angelique Niezink                                         

Groep 5 Linda Schutte 

Groep 6/7a Mariska Smit 

Groep 7b/8 Mariska Tromp 

Groep 7/b/8 Annet Potgieter 

Contactpersoon 

school 

Anneke Boertjes 

 

 40. Lidmaatschap van de schoolvereniging 

 

CBS de Fontein valt onder de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Lutten. Wanneer 

u het Protestants Christelijk onderwijs te Lutten een warm hart toedraagt en wanneer u daarmee de 

Fontein wilt steunen, dan kunt u lid worden van onze schoolvereniging. U stemt dan in met de statuten 

van de school. Deze statuten liggen ter inzage op school en zijn verkrijgbaar bij de directie. Het 

lidmaatschap kost € 5,- per jaar. Door lid te zijn van onze schoolvereniging kunt u uw stem laten horen 

aangaande verschillende schoolse aangelegenheden; u kunt op deze manier uw invloed uitoefenen op 

het beleid van de school. Uit de leden van de vereniging wordt ook het schoolbestuur gekozen, dat de 

belangen van de Fontein behartigt. Als bestuurslid onderschrijft u de grondslag van de school. D.m.v. 

het inschrijfformulier hieronder kunt u zich aanmelden als lid van de vereniging en kunt u het bestuur 

tevens machtigen uw contributie jaarlijks in nov./dec. te laten afschrijven van uw rekening. U kunt een 

afgeschreven bedrag altijd laten terugboeken. Stuurt u dan binnen 30 dagen een bericht aan uw bank 

en uw bedrag wordt teruggestort. Als u uw machtiging wilt intrekken, stuur dan uiterlijk 14 dagen voor 

de afboeking een bericht aan de penningmeester van de schoolvereniging. Het rekeningnummer van 

de school is NL66Rabo 0147710758. U kunt het inschrijfformulier inleveren bij de directie of een van 

de bestuursleden. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aanmeldingsformulier 

 

Lidmaatschap van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Lutten 

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode:………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats:……………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………. 

 

Wenst lid te worden van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Lutten en 

machtigt hierbij het bestuur * wel/ * niet tot nadere opzegging de verschuldigde contributie van 

zijn/haar rekeningnummer………………………………………………………………………………………………..af te 

schrijven.   Datum:   Handtekening: 
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