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Wilt u afwezigheid van uw kind melden tussen 08.15 en 08.30 uur?
Wilt u spreken met de groepsleerkracht, loop dan na schooltijd even naar binnen of maak een
afspraak.
Wilt u spreken met de intern begeleider of de directeur, loop dan even binnen, vaak kan het direct,
anders maken we een afspraak.
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Begeleiden van individuele of
groepjes leerlingen,
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Vakantie en vrije dagen rooster 2018-2019
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart weekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

22-10-2018 t/m 26-10-2018
24-12-2018 t/m 04-01-2019
25-02-2019 t/m 01-03-2019
19-04-2019 t/m 03-05-2019 (incl Pasen)
30-05-2019 t/m 31-05-2019
10-06-2019
22-07-2019 t/m 30-08-2019

Vrije dagen
Vrijdag 9 november
Woensdag 21 november
Vrijdag 1 februari
Woensdag 22 mei
Vrijdag 21 juni

vanwege studiewerkdag De Fontein
vanwege studiewerkdag Samen Scholen
vanwege studiewerkdag De Fontein
vanwege studiewerkdag Samen Scholen
vanwege studiewerkdag De Fontein

Vrije middagen
Vrijdag 19 oktober
Vrijdag 21 december
Vrijdag 22 februari
Vrijdag 19 juli

middag vrij voor de herfstvakantie
middag vrij voor de kerstvakantie
middag vrij voor de voorjaarsvakantie
middag vrij voor de zomervakantie

Afwijkende schooltijden en/of continurooster
Bij schoolactiviteiten en vieringen hanteren we vaak afwijkende schooltijden en/of
continurooster. U wordt hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld.
Kerstviering
20 december
Paasviering
18 april
Koningsspelen
12 april
Schoolreis gr 3 t/m 7 1 juli
Schoolreis gr 1-2
2 juli
Kamp groep 8
3 juli t/m 5 juli
Daarnaast kan het voor komen dat er afwijkende schooltijden zijn i.v.m. excursies.
Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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Groepen 1-2
08.45–12.15 uur en 13.30-15.30 uur
08.45–12.15 uur en 13.30-15.30 uur
08.45–12.30 uur
08.45–12.15 uur en 13.30-15.30 uur
08.45–12.15 uur

Groepen 5-6-7-8
08.45–12.15 uur en 13.30-15.30 uur
08.45–12.15 uur en 13.30-15.30 uur
08.45–12.30 uur
08.45–12.15 uur en 13.30-15.30 uur
08.45–12.15 uur en 13.30-15.30 uur
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Gymrooster
Tijd
13.30-14.30
14.30-15.30
9.30-10.30
10.30-11.30

dinsdagmiddag
3 en 4/5
6/7 en 7/8

donderdagmorgen

6/7 en 7/8
3 en 4/5

Voor de gymlessen in De Vlinder hebben kinderen gymkleding en (eenvoudige)
binnensportschoenen nodig. Controleer regelmatig of gymschoenen nog passen.
De kinderen van groep ½ hebben dagelijks de mogelijkheid tot gymmen. Ze hebben hiervoor
geen gymschoenen of -kleding nodig. Het gymmen op blote voeten versterkt juist de
voetspieren.
Gezonde tussendoortjes
Geef uw kind dagelijks een gezond tussendoortje mee. Door op school al fruit of groente als
tussendoortje te eten krijgt uw kind gemakkelijker de dagelijkse benodigde hoeveelheid
groente en fruit binnen. Hoe meer kinderen van een groep een gezond tussendoortje eten
hoe vanzelfsprekender het wordt.
Zelfstandigheid
Zelfstandig kunnen zijn versterkt het zelfvertrouwen van kinderen, je kunt het dan immers
zelf. Juist daarom vinden we het belangrijk dat kinderen zelf hun jas uittrekken en ophangen.
Laat ze zelf hun tas mee naar school nemen en ophangen aan de kapstok. Uw kind groeit
daarvan.
U bent als ouder welkom in de school, maar voor kinderen is het goed als ze ook zelfstandig
de school in komen en al op het plein of bij het hek afscheid nemen. Ga daarom niet elke dag
met uw kind mee naar binnen.
Natuurlijk geldt dat niet voor de kleuters. En ook in groep drie vinden we het prima als
ouders t/m de herfstvakantie hun kind in de groep brengen. U bent dan in de gelegenheid
om bijvoorbeeld even naar het werk van uw kind te kijken.

Verkeersveiligheid
Met elkaar kunnen we zorgen voor een zo veilige mogelijke verkeerssituatie rondom de
school. Wacht bij het uitgaan van de school op het plein op uw kind. De stoepen worden
daardoor vrijj gehouden, zodat iedereen er goed overheen kan.
Als u uw kind met de auto haalt of brengt, blokkeer met uw auto dan geen doorgang van
andere auto’s en parkeer uw auto netjes langs de kant. Dat is misschien iets verder lopen,
maar het geeft wel overzicht.
Mobiele telefoon
Hoewel wij zeker de positieve mogelijkheden van het gebruik van een mobiele telefoon
kennen en gebruiken, zijn wij van mening dat het ongewenst is dat kinderen op de
basisschool een mobiele telefoon mee naar school nemen of op school gebruiken. Mobiele
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telefoons kunnen immers gemakkelijk gebruikt worden om foto’s te maken en te
verspreiden. Wij willen juist zorgvuldig omgaan met het publiceren van foto’s. Wanneer
kinderen op school foto’s gaan nemen en verspreiden, zijn wij de controle daarop kwijt. Ook
het sturen van berichtjes naar elkaar kan ongewenste bedoelingen of gevolgen hebben. Wij
willen dit graag voorkomen.
Indien nodig kan een kind vanuit school naar huis of naar de mobiele telefoon van een ouder
bellen. Mocht u het toch van belang vinden dat uw kind een mobiele telefoon mee naar
school neemt, dan gelden onderstaande regels:
• kinderen mogen de mobiele telefoon niet onder schooltijd gebruiken. Dat betekent
dus dat vanaf het moment dat het kind voor schooltijd het plein opkomt totdat de
school uit is, de telefoon uitstaat en in de schooltas wordt opgeborgen;
• bij het overtreden van deze regel wordt de telefoon tot het einde van de dag
ingeleverd bij de leerkracht;
• wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van het toestel.

Handige (mail)adressen
Protestants-Christelijke Basisschool De Fontein Vosholstraat 33, 2461 AB Ter Aar, tel.
(0172)602495 info@fonteinteraar.nl en www.fonteinteraar.nl
Teamleden
Marijke Kieboom
Marloes Buikema
Yara Bruggeman
Jannie Domburg
Evelien Grandia
Geeske Hoogenboezem
Els van Klink
Marjan Koole
Nannie Kromwijk
Annet Priester
Petra Nottelmann
Sabine van Tol
Sandra Niesing

directeur
leerkracht
leerkracht
onderwijsassistent
leerkracht
leerkracht
leerkracht
leerkracht
leerkracht
leerkracht
intern begeleider
leerkracht
leraarondersteuner

Greetje van Dijk
Schoollogopediste
(aanwezig om de week op maandagmiddag)

Sociale veiligheid
Aandachtsfunctionaris sociale veiligheid:
Contactpersoon:
Aandachtsfunctionaris meldcode:
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m.kieboom@fonteinteraar.nl
m.buikema@wijdevenen.nl
y.bruggeman@fonteinteraar.nl
j.domburg@fonteinteraar.nl
e.grandia@fonteinteraar.nl
g.hoogenbezem@fonteinteraar.nl
e.klink@fonteinteraar.nl
m.koole@fonteinteraar.nl
n.kromwijk@fonteinteraar.nl
a.priester@fonteinteraar.nl
p.nottelmann@fonteinteraar.nl
s.tol@fonteinteraar.nl
s.niesing@fonteinteraar.nl
gvandijk@ggdhm.nl 06- 51524644

Marijke Kieboom
Evelien Grandia
Petra Nottelmann
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Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs WIJ de Venen
Drs. T. (Thea) Janson, bestuurder
Bedrijfsbureau: Henry Dunantweg 30, 2402 NR Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-726112, website www.wijdevenen.nl , email: info@wijdevenen.nl

Medezeggenschapsraad
Lucinda van Harten
ouderlid en voorzitter
Marianne Oudshoorn
ouderlid en secretaris
Nannie Kromwijk
personeelslid
Geeske Hoogenboezem
personeelslid
De medezeggenschapsraad is bereikbaar via school of via info@fonteinteraar.nl
Ina Esman-Stegeman

vertegenwoordigt de school in de GMR van WIJde
Venen

Ouderraad
Bianca van der Marel
voorzitter
Tamara van Harten
secretaris
Tineke Rijnsburger
penningmeester
Corine Turkenburg
algemeen lid
Ilona Santifort
algemeen lid
Jamie van Veen
algemeen lid
De ouderraad is bereikbaar via school of via info@fonteinteraar.nl
Diverse contactpersonen
Bibliotheek
Lief en Leed
(Schoenendoos)acties
Schoolschoonmaak
Foto’s
Raamschilderingen
Luizenwerkgroep
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Corina Turkenburg
Corinne van der Veen
Annemarie Oskam, Sylvia van Veen
Anneke Spaandonk, Eleni Wijfje, Marloes van Dam
Eleni Wijfje
Yvonne Hoffs, Mariëlle Hanoeman
Yvonne Hoffs

