Welkom !

Welkom op De Fontein
Op een school gelden regels en afspraken. In de schoolgids en het schoolplan zijn de formele
zaken geregeld en vindt u veel informatie over hoe het onderwijs op De Fontein wordt vorm
gegeven en allerlei praktische zaken. De schoolgids wordt jaarlijks bijgesteld en vindt u op de
website van De Fontein. Wilt u een papieren exemplaar dan kunt u die op school afhalen.
De Fontein is een van de acht scholen van Stichting Protestants Christelijk Onderwijs De
Woudse Venen. Vincent van Veen, ouder van De Fontein, is lid van het Algemeen Bestuur
van SPCO De Woudse Venen.
Er zijn ook gewoontes en tradities waar u in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt. Om
te zorgen dat u en uw kind zich zo snel mogelijk thuis voelen op onze school zijn deze
gewoontes en tradities beschreven in deze welkomstbrief.

De Fontein heeft een Ouderraad (OR) en een Medezeggenschapsraad (MR). Zij hebben ieder
hun eigen taken en samenstelling. Zij stellen zich in dit document voor. Ook staat hierin
beschreven wat die taken voor u betekenen. Als u vragen heeft, kunt u die stellen aan de
leerkracht of aan de klassenouder. Achter in dit boekje vindt u de namen van de leden van
de ouderraad, medezeggenschapsraad, etc.
Voor nieuwe kleuters is een apart hoofdstukje met praktische informatie opgenomen.
U krijgt elke week een nieuwsbrief via de mail en deze is ook na te lezen op de website van
de school. Hierin staan de praktische zaken voor de komende week zoals activiteiten, sparen
voor een ander, afwezigheid en vervanging van leerkrachten. Regelmatig worden er foto’s
en berichtjes geplaats op de Facebookpagina van de school en wordt de website van nieuwe
informatie voorzien. Naast gesprekken onderhouden we ook via de mail contacten met
ouders. U als uw kind 4 jaar is en dagelijks naar school per mail een inlogcode voor het
ouderportaal van De Fontein.
De teamleden en alle vrijwilligers wensen uw kind een fijne tijd op De Fontein toe.
Vosholstraat 33
2461 AB Ter Aar
0172 602495
info@fonteinteraar.nl
www.fonteinteraar.nl

www.facebook.com/PcbsDeFontein

Informatie voor kleuters
Wegbrengen
Wilt u uw auto aan de overkant van de straat parkeren of uw fiets op het schoolplein zetten,
en uw kind binnenbrengen. Om 8.35 uur en 13.20 uur gaat de schooldeur open.
Bij binnenkomst kunt u samen met uw kleuter de jas en tas ophangen
aan de kapstok. Wilt u in de winter sjaals, mutsen en wanten van
namen voorzien? Wat nog beter is: wanten aan een koord bevestigen
en door de mouwen van de jas rijgen.
Tot 8.45 uur/13.30uur kunt u uw kleuter in de klas brengen en afscheid nemen. Daarna
willen we rustig met de les beginnen en gaat de klassendeur dicht. Wilt u zelf op uw jongere
kinderen letten en ervoor zorgen dat ze niet aan de computers en gemaakte werkstukken
van de kleuters komen? Het is ook niet de bedoeling dat ze in de hoeken op de gang gaan
spelen.
Mocht u na het begin van de schooltijd de school binnen willen, dan kunt u gebruik maken
van de hoofdingang. De kleuteringang is dan gesloten.
In de klas hangt een aanwezigheidsbord. Wilt u bij binnenkomst met uw kleuter zijn/haar
aanwezigheid kenbaar maken? Zo kan iedereen zien wie er wel en wie er niet is en of
iemand misschien ziek is.
Uw kleuter behoort op tijd op school te zijn. Wilt u bij verhindering
of ziekte graag de school telefonisch waarschuwen tussen 8.00 en
8.15 uur?

In de klas
De kinderen mogen ’s morgens een bij voorkeur gezond tussendoortje met wat te drinken
meenemen. Na de eerste kring mogen de kinderen zelf bepalen wanneer ze gaan eten en
drinken. Op dinsdag hebben we op de hele school een groente- en fruitdag. We besteden
dan extra aandacht aan de gezonde tussendoortjes. Wilt de naam van uw kind op bekers en
tassen noteren?

Bewegingsonderwijs
Minimaal twee keer per week gymmen de kinderen op blote voeten in het speellokaal. De
voeten hebben zo het meest bewegingsruimte. Heeft uw kleuter voetwratjes, geef uw kind
dan zachte gymschoentjes zonder veters (zoals balletschoentjes) mee. De schoentjes kunnen
voorzien van de naam van uw kind op school bewaard worden. De kinderen gymmen in hun
ondergoed, zodat ze lekker vrij kunnen bewegen.

Buitenspel
Reken wat betreft kleding altijd op buitenspel voor uw kleuter. Op de middagen wordt vaak
direct om 13.30 uur gestart met buitenspelen. Als het slecht weer is, spelen we in de
gymzaal.

Ophalen
Als uw kleuter door een ander dan uzelf wordt opgehaald, wilt u dat dan de leerkracht
vooraf laten weten.
Wacht u bij het ophalen op het plein! De kinderen worden door de leerkrachten naar buiten
gebracht. De leerkracht wacht tot het laatste kind is opgehaald.
Om overzicht te houden moeten alle kleuters tot ze opgehaald worden op het kleuterplein
blijven. Vanwege de veiligheid is fietsen of steppen op het plein tijdens het ophalen
verboden. De kinderen verlaten het schoolplein lopend naast de fiets/step.

Fruitweek
Vier keer per jaar houden we een fruitweek. Kinderen krijgen dan dagelijks een gevarieerd
aanbod aan fruit en groente. Als u om 8.45 uur mee wilt helpen met het klaarmaken ervan
dan kunt zich inschrijven op de intekenlijst. Deze hangt in de week voorafgaand op het raam
tegenover de keuken.

Praktische zaken
Wilt u uw 06-nummer doorgeven aan de directeur, zodat we u kunnen bereiken bij
calamiteiten?
Bij een lijmactiviteit dragen kleuters een schort, maar soms komt het toch voor dat er lijm op
kleding komt. Als u wilt, kunt u vóór het wassen de lijmoplosser van school lenen. Deze moet
u over de vlek sproeien, inwrijven en daarna uitspoelen. En … zo nodig herhalen.
Op maandag sparen we voor een ander. In de nieuwsbrief kunt u lezen welk doel aan de
beurt is.
Op vrijdagmorgen mogen de kinderen speelgoed van zichzelf meebrengen om er tot de
eerste kring met vriendjes mee te spelen. Hiermee willen we de kinderen een aantal dingen
leren zoals samen delen, samen nieuw spel ontdekken en hun sociale contacten bevorderen.
We verwachten dat uw kleuter zindelijk is als hij/zij op school komt (de kleine toiletpotten
op school vergroten hun zelfvertrouwen) en zich aan en uit kan kleden. Met veters, ritsen en
knopen helpen we natuurlijk zolang als dat nodig is. Als er een reden is waardoor uw kind
hiertoe nog niet in staat is, meldt u ons dat dan even.

Tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang en de buitenschoolse opvang is door De Fontein uitbesteed aan BSO De
Boomhut. De kinderen kunnen , behalve op woensdag, in de middagpauze
overblijven.
Coördinatoren tussenschoolse opvang:
-Henny Klerks/Miranda Hooghart 06-40210676
Voor dringende zaken: Miranda Hooghart (directeur De Boomhut 0642159129)
Aanmelden
Voor opgave, aan- of afmelding, wijzigingen, vragen en/of opmerkingen is het E-mailadres:
groepsleiding@bsodeboomhut.nl. Na aanmelding ontvangt u een inlogcode van de TSO-website
waarmee een dag van tevoren zelf de aan- en afwezigheid van uw kind kunt doorgeven.
Adres BSO De Boomhut,
Vierambachtstraat 31, 2461 BA Ter Aar

www.bsodeboomhut.nl, info@bsodeboomhut.nl

Schoonmaak
Het is heel fijn als de kinderen in een schone omgeving spelend kunnen leren en lerend kunnen
spelen.
Daarom vragen we u om één keer in het schooljaar te helpen bij een extra schoonmaak van die zaken
waar de gewone schoonmaakster niet aan toe komt. En wordt uw inzet gevraagd bij het
schoonmaken van het speelgoed aan het einde van het schooljaar.
Ook kunt u de groep ouders helpen bij de extra schoonmaakbeurt van de kindertoiletten van onderen middenbouw tussen de middag. U kunt zich inschrijven op de intekenlijst naast de toiletingang.

PR
Om op de website van De Fontein ( http://www.fonteinteraar.nl/ ) alle fotoreportages te kunnen
inzien hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Wij zullen dit wachtwoord van tijd tot
tijd wijzigen. U kunt het wachtwoord opvragen bij de directeur

Ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat uit 5 enthousiaste ouders die meehelpen met het organiseren van de
grote activiteiten op school. Dit zijn het startfeest, het sinterklaasfeest, de kerstviering, het
paasfeest, de schoolreisjes en het afscheid van groep 8.
De ouderraad doet haar best u en uw kind(eren) een fijne tijd bij ons op school te bezorgen.
Regelmatig vindt u in de nieuwsbrief een oproepje waarin hulp wordt gevraagd van ouders
om mee te helpen bij (het organiseren) van activiteiten.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR heeft het recht mee te spreken over ontwikkelingen op school en is wettelijk
verplicht. Aan de orde komen zaken als veiligheid, taakverdeling binnen het team,
vakantieroosters, lesmethodieken, de schoolgids en groepsindelingen. Voor sommige zaken
is er instemmingsrecht, voor andere zaken adviesrecht.
De MR vaardigt twee leden (een ouderlid en een teamlid) af naar de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs De
Woudse Venen. De GMR is de officiële gesprekspartner van het bevoegd gezag.

Klassenouder
De klassenouder is het aanspreekpunt van de klas en regelt allerlei dingen rondom de klas,
bijvoorbeeld het vragen van ouders om te rijden voor een excursie.

Mocht u over activiteiten in de school vragen en/of opmerkingen hebben, of wilt u zich
aanmelden als vrijwilliger, dan kunt u terecht bij de ouderraad of de klassenouder van de
groep van uw kind. In de nieuwsbrief of via de mail worden regelmatig oproepjes gedaan om
hulp bij activiteiten.

Ouderraad
Andy van der Haven
voorzitter
José Weber
secretaris
Tineke Rijnsburger
penningmeester
Jane Langejans-van Tol
algemeen lid
Tamara van Harten
algemeen lid
Jaap van Elden
algemeen lid
U kunt de ouderraad bereiken via info@fonteinteraar.nl.

Klassenouders
Groep 1/2
Groep 3/4a
Groep 4b/5
Groep 6/7a
Groep 8

Mirjam van Wildenburg
Corina Turkenburg
Annet Treur en Laila van Lith
Yvonne Hoffs
Anita van Haaren

Groep 7b/8

Medezeggenschapsraad
Voorzitter, ouder
Ina Esman
Secretaris, ouder
Laila van Lith
Teamlid
Piet de Jong
Teamlid
Nannie Kromwijk
GMR-lid
Nannie Kromwijk
U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via info@fonteinteraar.nl.

Diverse contactpersonen
Bibliotheek
Lief en Leed
Sparen voor een Ander
Schoolschoonmaak

Cora de Hoogd, Wil Cats
Cora de Hoogd, Corinne van der Veen
Annemarie Kramer, Sylvia van Veen
Astrid Bos, Mirjam Wildenburg, Wijfje, Anneke
Spaandonk, Elena Wijfje
Schoonmaak toiletten onderbouw Mirjam Wildenburg, Corry Schellingerhout
Foto’s en PR
Wil Cats
Raamschilderingen
Yvonne Hoffs,Mariëlle Hanoeman
Schoenendoosactie
Debbie Cordier de Croust

Vakanties, studiedagen, vrije dagen en vrije uren
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Weekend Pasen
Meivakantie
Zomervakantie

19-10-2015 t/m 23-10-2015
21-12-2015 t/m 01-01-2016
22-02-2016 t/m 26-02-2016
25-03-2016 t/m 28-03-2016
02-05-2016 t/m 16-05-2016 ( incl Hemelvaart en Pinksteren)
11-07-2016 t/m 19-08-2016

Vrij voor de hele school
Vrijdag 6 november
Dinsdag 1 december
Vrijdag 18 december
Vrijdag 29 januari
Dinsdag 29 maart
Woensdag 27 april
Vrijdag 17 juni
Vrijdag 8 juli

vanwege studiewerkdag De Fontein
vanwege nascholingsdag Kanjertraining
middag vrij voor de kerstvakantie
vanwege studiewerkdag De Fontein
vanwege studiewerkdag De Fontein
Koningsdag
vanwege groepsbesprekingen
middag vrij voor de zomervakantie

Vrij voor de groepen 1 t/m 4
Woensdag 11 november
vanwege groepsbespreking
Woensdag 3 februari
vanwege groepsbespreking
Geen vrij maar continurooster (en aangepaste schooltijden)
Vrijdag 4 december
continurooster voor de groepen 5 t/m 8 i.v.m. sinterklaasfeest
Donderdag 24 maart
continurooster voor de hele school i.v.m. paasviering
Vrijdag 22 april
continurooster i.v.m. koningspelen

Schooltijden
8.45-12.15 uur, woensdag (alle groepen!) tot 12.30 uur
13.30-15.30 uur, groep 1 t/m 4 is op vrijdagmiddag vrij

Wie werkt wanneer ?
Groep 1/2
Groep 3/4a

Groep 4b/5
Groep 6/7
Groep 8

maandag
Nannie
Kromwijk
Martine
Kennis

Annet
Priester
Els van Klink

dinsdag
Nannie
Kromwijk
Martine
Kennis
/Evelien
Grandia
Annet
Priester
Els van Klink

Linda
Kooijman

Linda
Kooijman

woensdag
Nannie
Kromwijk
Evelien
Grandia

donderdag
Nannie
Kromwijk
Evelien
Grandia

vrijdag
Marijke Roelofs

Piet de Jong

Piet de Jong

Piet de Jong

Marijke
Roelofs
Linda
Kooijman

Marijke
Roelofs
Linda
Kooijman

Els van Klink

Martine Kennis

Linda Kooijman

Overige inzet
Wie
Marijke
Kieboom
Petra
Nottelmann
Jannie Domburg

Functie/taak
directeur

dagen
alle dagen

Intern begeleider

Marjan Koole

groepsleerkracht

Piet de Jong

Groepsleerkracht/
adjunct
groepsleerkracht

dinsdag en
donderdagmiddag
maandag t/m
vrijdagmorgen
maandag,
donderdag,
woensdag om de
week
dinsdag

Annet Priester

onderwijsassistent

vrijdagmorgen om
de week

bijzonderheden
wekelijks op dinsdag of donderdag
studieverlof

Begeleiden van individuele of
groepjes leerlingen
Co-teacher groep ½ en groep 7,
compensatieverlof
(donderdagmiddag) in groep 8
Co-teacher middenbouw
Co-teacher middenbouw

Gymrooster 2015-2016
Tijd
9.15-10.15
11.15-12.15
13.30-14.30
14.30-15.30

dinsdag
6/7
8
3/4
4/5

donderdag
4/5
3/4
6/7
8

Mailadressen schooljaar 2015-2016
Jannie Domburg
Evelien Grandia
Piet de Jong
Martine Kennis
Marijke Kieboom
Els van Klink
Linda Kooijman
Marjan Koole
Nannie Kromwijk
Petra Nottelmann
Annet Priester
Marijke Roelofs
Jannie Domburg

j.domburg@fonteinteraar.nl
e.grandia@fonteinteraar.nl
p.jong@fonteinteraar.nl
m.kennis@fonteinteraar.nl
m.kieboom@fonteinteraar.nl
e.klink@fonteinteraar.nl
l.kooijman@fonteinteraar.nl
m.koole@fonteinteraar.nl
n.kromwijk@fonteinteraar.nl
p.nottelmann@fonteinteraar.nl
a.priester@fonteinteraar.nl
m.roelofs@fonteinteraar.nl
j.domburg@fonteinteraar.nl

