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Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de schoolkalender van CBS De Fontein voor het
schooljaar 2021 - 2022. Het bevat de data van activiteiten die
al voor de start van het schooljaar bekend waren, aangevuld met
een aantal pagina’s met belangrijke en praktische informatie over
onze school.
Het kan natuurlijk voorkomen dat een datum gewijzigd wordt,
bijvoorbeeld vanwege ziekte of andere omstandigheden. Ook kan
het zijn dat er onjuistheden in staan. Wilt u zo vriendelijk zijn om
deze aan ons door te geven?

Naast deze schoolkalender ontvangt u eenmaal per 14 dagen
een nieuwsbrief. Hiermee informeren we u over actuele zaken
en onderwerpen. Ook de eventuele wijzigingen in de jaarkalender
vindt u in de nieuwsbrief.
Alle schoolse zaken die jaarlijks niet of nauwelijks veranderen,
staan in onze schoolgids, die via onze site -www.fonteinsleen.nlis te lezen. Op de website vindt u meer actuele informatie, waaronder de nieuwsbrieven, en foto’s van activiteiten die hebben
plaatsgevonden. Ook hebben wij een eigen Facebook-pagina
(CBS De Fontein), waar we regelmatig berichten op plaatsen.
Informatie over onze schoolvereniging FIERS vindt u op de
website: www.fiers.nu.

Mede namens de collega’s wens ik u en onze kinderen een goed
en leerzaam schooljaar toe.

Wilma Geuzinge - Directeur
Aanmelden/inschrijven
Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden/inschrijven
bij school kunt u contact opnemen met de directeur.
U kunt ook bij haar terecht voor informatie over peuterspeelzaal Peuterspetters, het onderwijsaanbod, een
rondleiding/vrijblijvende kennismaking’ en uw specifieke
vragen.

Wij zijn Fiers

CBS De Fontein is onderdeel van FIERS, de overkoepelende
vereniging voor Protestants Christelijke Scholen in de
Gemeente Coevorden.

Schoolvereniging
Fiers is de naam van de vereniging, voorheen VPCBO. FIERS
is afgeleid van het Engelse Force; kracht. Wij staan samen als
vereniging krachtig in de samenleving. Ook staat FIERS voor het
Drentse fier, wat trots betekent. Want trots zijn we op al onze
leerlingen.

Over FIERS
FIERS is de overkoepelende vereniging voor Protestants
Christelijke scholen in de Gemeente Coevorden. Onze scholen
hebben hun krachten gebundeld om te kunnen excelleren.
De Christelijke identiteit is richtinggevend voor de normen en
waarden van waaruit we handelen. Wij bieden kinderen een veilige en uitdagende leergemeenschap waar ieder kind zich
persoonlijk kan ontwikkelen en naar het volle vermogen kan leren.

Onze ambitie en visie
We gaan voor excellente scholen. Dit zijn scholen die naar de
beoordeling van de onderwijs-inspectie hoogwaardig onderwijs
bieden. Zelf hebben wij uiteraard ook een eigen visie daarop.

Met excellente scholen bedoelen wij scholen met de volgende
kenmerken:
• We bieden een veilige leeromgeving.
• Ieder kind kan zich maximaal ontplooien op zijn eigen
niveau.
• Leerlingen en ouders worden gezien.
• Ouderparticipatie is vanzelfsprekend.
• Medewerkers werken vanuit passie en vakmanschap.
• Leerlingen kunnen meedenken en -beslissen over
zaken die hen direct aangaan.
Zo kan uw kind zich ontwikkelen tot een kritisch denker met een
onderzoekende houding, zich bewust van zijn of haar omgeving
met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

Visie & Missie
CBS De Fontein
‘Dé plek om je te ontwikkelen’

Visie

Zelfstandig en samen leren werken

1. Elk kind is een uniek schepsel met eigen aanleg, ontwikkeling,
mogelijkheden en interesses. We laten ons onderwijs daarbij
aansluiten.
2. We vinden het belangrijk de Christelijke normen en waarden
uit te dragen.
3. School, kind en ouders werken samen aan een veilige,
gestructureerde leeromgeving.
4. We vinden dat de school een veilige en fijne plek moet zijn
waar iedereen gestimuleerd wordt zich te ontwikkelen.
5. We vinden dat elk kind zijn talenten moet kunnen benutten.
We gaan voor ontwikkeling van hoofd, hart en handen.
6. Elk kind moet de kans krijgen zich te ontwikkelen tot een
sociaal vaardig mens die zichzelf kan presenteren.

Om onze visie te realiseren organiseren we gedifferentieerd
onderwijs met effectieve directe instructie en gevarieerde
(coöperatieve) werkvormen waarbij kinderen zelfstandig en
samen leren werken. Bij wereld oriënterende vakken gaan we
steeds meer uit van de principes van Meervoudige Intelligentie.

respect

sociaal vaardig
zelfvertrouwen
veilig
zichzelf
samen werken
respecteren

We hebben een open deurbeleid voor de ouders, houden
kwartiergesprekken, huisbezoeken, omgekeerde oudergesprekken, ouderavonden, open huis en presentaties van projecten.
Ook zijn er contacten via de ouderapp en de twee wekelijkse
nieuwsbrieven. Voor het bevorderen van de sociale vaardigheden
gebruiken we Trefwoord en KiVa.
We organiseren weekopeningen en maandsluitingen, de traditionele vieringen en bijvoorbeeld ‘Fontein got talent’.

Personeel

Wilma Geuzinge
directeur

Demi Lamberink
groepsleerkracht

Brenda Elzen
groepsleerkracht

Marieke Nijboer
groepsleerkracht

Marlon Scholten
groepsleerkracht

Jennie Weitkamp-Timmerman
groepsleerkracht

Angelique Boutellier
onderwijsassistent

Janine Westerhof
IB-er, vakleerkracht gym

Jolande van der Zaag
groepsleerkracht

Janny Hummel
pedagogisch medewerker

Heleen Koppert
groepsleerkracht

Jacqueline Doldersum
groepsleerkracht

Sanne Hobers
onderwijsassistent

Mirthe Stalknecht
orthopedagoog

Schoolkring, Medezeggenschapsraad
en Activiteitencommissie

Meer informatie over deze geledingen staat
in de schoolgids (www.fonteinsleen.nl).

Schoolkring

Medezeggenschapsraad

Activiteitencommissie

De schoolkring is een klankbordgroep van ouders waarmee de
school het schoolbeleid bespreekt. De medezeggenschapsraad
functioneert als formeel orgaan dat het beleid op schoolniveau
voorziet van instemming of advies.

De MR bestaat uit de volgende leden:
- namens de ouders
Harmen Weuring (voorzitter)
Kyra Mud
- namens het personeel
Brenda Elzen (secretaris)
Demi Lamberink (notulist)

De activiteitencommissie (AC) organiseert en helpt bij allerlei
activiteiten. Deze commissie bestaat uit een aantal ouders en
een leerkracht.

De schoolkring bestaat uit:
Thalita Lanjouw (voorzitter)
Rudolf Mud
Harmen Weuring
Alexandra Remmerde
Wendie Ottens

tel. 06 46218349
tel. 367640
tel. 06 18394941
tel. 227846
tel. 06 16405659

- afgevaardigde GMR
Rudolf Mud

tel. 06 18394941
tel. 367640

tel. 367640

De namen van de AC-leden zijn:
Karin Koers (voorzitter)
Inge Kasper (secretaris)
Petra Koek (penningmeester)
Ard Remmerde
Linda Lanting
Patricia Bos
Geja Oortwijn
Marieke Nijboer - namens het personeel

tel. 06 19289462
tel. 362661
tel. 06 24681620
tel. 227846
tel. 06 21561740
tel. 554446
tel. 06 48277529

School- en gymtijden & Vakanties en vrije dagen
Gymrooster 2021/2022
Dag

Tijd

Groep

Leerkracht

Maandag

11.15 – 12.00 uur

3/4

Juf Brenda

12.30 – 13.30 uur

5/6

Juf Marieke

13.30 – 14.30 uur

7/8

Juf Marieke

8.30 – 9.30 uur

3/4

Juf Janine

10.45 – 11.45 uur

1/2

Juf Janine

12.30 – 13.30 uur

7/8

Juf Janine

13.30 – 14.30 uur

5/6

Juf Janine

Donderdag

Vakanties en vrije dagen

Schooltijden

Gymnastiek

De schooltijden zijn iedere dag van 8.30 -14.30 uur, behalve op
woensdag, want dan gaat de school om 12.30 uur uit en zijn alle
kinderen ’s middags vrij. De groepen 1 t/m 4 gaan op vrijdag
tot 12.00 uur naar school en zijn dus vrijdagmiddag vrij.

Groep 1/2 maakt voor de gymlessen gebruik van het
speellokaal in school en het schoolplein. De groepen
3 t/m 8 maken gebruik van sporthal Broekveld. Naast de
sporthal wordt ook gebruik gemaakt van het schoolplein,
de sportvelden, de ijsbaan in Sleen en het zwembad in
Noord-Sleen. Voor alle leerlingen is het dragen van
gymschoenen verplicht.
Kinderen van de groepen 3 t/m 8 dragen ook gymkleding. Vanaf groep 5/6 douchen de leerlingen na
de gymlessen.

Herfstvakantie

18 t/m 22 oktober 2021

Studiedag team
(lln. hele dag vrij)

25 oktober 2021

Kerstvakantie

24 december 2021 t/m 7 januari 2022

Studiedag team
(lln. hele dag vrij)
Studiedag team
(lln. om 12 u. vrij)

4 februari 2022
14 februari 2022

Voorjaarsvakantie

21 t/m 25 februari 2022

Paasweekend (incl.
Fiersdag)

15 t/m 19 april 2022

Koningsdag

27 april 2022

Meivakantie

2 t/m 6 mei 2022

Pinksterweekend

6 t/m 8 juni 2022

Studiedag team
(lln. om 12 u. vrij)
Studiedag team
(lln. om 12 u. vrij)
Studiedag team
(lln. om 12 u. vrij)
Zomervakantie

21 juni 2022
14 juli 2022
15 juli 2022
18 juli t/m 26 augustus 2022

Vrijwillige ouderbijdrage voor een extra fijne schooltijd

Samen maken we er een fijne
school van!

Vrijwillige ouderbijdrage
Als school vragen wij ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor
extra activiteiten. Het gaat hierbij om activiteiten buiten het
verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd uit naam van de
school, zoals bijv. schoolreisjes, het Sinterklaasfeest, de kerst- en
paasviering, de musical en sportactiviteiten. Allemaal activiteiten
die wij belangrijk vinden, maar die niet door het ministerie worden
vergoed. De kosten van het schoolkamp voor groep 8 worden
deels uit de ouderbijdrage betaald. Daarnaast vragen we nog een
aanvullende eigen bijdrage van de ouders van de leerlingen van
groep 8.

Het bedrag voor het schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op
€ 40 per kind. Voor kinderen die na 1 januari op school komen
wordt een aangepast bedrag per maand berekend. De vrijwillige ouderbijdrage wordt door de activiteitencommissie geïnd
op bankrekeningnummer NL94RABO 0395 2073 08. Ouders
ontvangen bericht wanneer de ouderbijdrage overgemaakt mag
worden.

KiVa
We willen dat de Fontein een veilige en leuke school is. Daarom
werken we met het KiVa programma. KiVa is een Fins woord
voor ‘leuk’ of ‘fijn’. Dit Finse programma is door de Universiteit
Groningen vertaald en herschreven voor de situatie in Nederland.
We worden door de Universiteit ondersteund. Twee keer per
jaar vullen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 digitaal een
vragenlijst in over hun welbevinden op school. We ontvangen dan
een rapport met de analyse per groep.
Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd. In de klas werken
we met speciale KiVa lessen. Deze lessen gaan over het gedrag
van kinderen in de groep en zijn gericht op het voorkomen van
pesten. De leerkrachten zijn en worden hiervoor speciaal getraind.

Ziekte en afwezigheid
Bereikbaarheid
Wanneer het nodig is, willen we graag van ieder kind een
ouder/verzorger kunnen bereiken. We vragen daarom
bij inschrijving naast het nummer van de ouder(s) ook
een noodnummer. Het is belangrijk dat wij over actuele
telefoonnummers beschikken. Wijzigingen kunt u via de
mail doorgeven: info@fonteinsleen.nl.

Melding ziekte en afwezigheid

Verlof buiten de schoolvakanties

Als een kind ziek is of om andere redenen niet op school komt,
dan horen we dit graag vóór aanvang van de lessen. U kunt het
mondeling meedelen aan de groepsleerkracht, of telefonisch
melden vóór 8.30 uur via 0591 - 361910.

Er zijn twee soorten verlof die door ouders/verzorgers aangevraagd kunnen worden, te weten:
• vakantieverlof. Dit verlof mag hooguit één maal per schooljaar
worden verleend, mag niet langer duren dan 10 schooldagen
en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van
het schooljaar. Dit verlof wordt alleen dan verleend , wanneer
wegens de specifieke aard van het beroep van één van de
ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op
vakantie te gaan. Er dient een werkgeversverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële
schoolvakanties mogelijk is. Een verzoek om vakantieverlof
dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de
school te worden voorgelegd.

Schoolverzuim
In de Leerplichtwet is vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar
naar school moet. Het is de taak van de ouders ervoor te zorgen
dat hun kind iedere dag naar school gaat. Als een kind zonder
melding afwezig is, wordt contact met de ouders opgenomen.
Bij geregeld terugkerende absentie wordt contact met de ouders
opgenomen om dit te bespreken. Ouders kunnen door de leerplichtambtenaar worden aangesproken en er kan een procesverbaal worden opgemaakt. De school is wettelijk verplicht om
ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.

• verlof in geval van gewichtige omstandigheden. Enige
voorbeelden zijn: het bijwonen van het huwelijk van bloed- of
aanverwanten, een begrafenis, een jubileum van ouders of
grootouders of verhuizing. Een verzoek over verlof ingeval
van gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen twee
dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van
de school te worden voorgelegd.
Voor het aanvragen van verlof dient u een formulier in te vullen.
Dit formulier kunt u opvragen bij de directeur.
Meer informatie over leerplicht en verlof is te vinden in
de schoolgids.

Groepsindeling

Aantal leerlingen bij aanvang van het schooljaar

Groep

1/2

3/4

5/6

7/8

maandag

Juf Heleen

Juf Brenda

Juf Marieke

Juf Jolande*

dinsdag

Juf Demi

Juf Brenda

Juf Marieke

Juf Jolande*

Aanwezigheid teamleden

woensdag

Juf Demi

Juf Jennie

Juf Marieke

Juf Marlon*

donderdag

Juf Demi

Juf Jennie

Juf Marieke

Juf Marlon*

vrijdag

Juf Demi

Juf Jennie

Juf Jolande*

Juf Marlon*

Naast de genoemde leerkrachten werken de volgende personen ook op De Fontein:
• Juf Janine werkt op maandag als IB-er en op donderdag als vakleerkracht gym.
• Juf Angelique en juf Sanne zijn onze onderwijsassistenten. Dagelijks is één van hen
aanwezig in groep 5/6, ter ondersteuning van de leerkracht. Daarnaast worden zij ingezet
als begeleiders op het Talentenplein en in de begeleiding van (groepjes) kinderen die
bijv. extra oefentijd nodig hebben.
• Juf Jennie werkt op vrijdagmiddag met kinderen die verrijkingsopdrachten krijgen.
• Juf Wilma werkt op maandag t/m donderdag als directeur. Gemiddeld één dag in de week
heeft juf Wilma een opleidingsdag en is zij niet aanwezig op school.
• Juf Janny werkt op woensdag- en vrijdagochtend als pedagogisch medewerker bij
peuterspeelzaal Peuterspetters.

* Omdat juf Marlon bij de start van het schooljaar geniet van haar bevallingsverlof, zal juf Jacqueline
Doldersum gedurende de verlofperiode op maandag en dinsdag lesgeven aan groep 7/8 en op vrijdag
aan groep 5/6. Juf Jolande geeft gedurende het verlof van juf Marlon op woensdag t/m vrijdag les
in groep 7/8.

Groep 1: 4
Groep 2: 9

Groep 3: 7
Groep 4: 6

Groep 5: 14
Groep 6: 13

Groep 7: 7
Groep 8: 7

Overige informatie
Buitenschoolse opvang
We hebben contacten voor buitenschoolse
opvang met Stichting Kinderwereld, ’t Armhoes, Kaartje
Kakel en gastouderbureau Drieluik. Meer informatie is op
school verkrijgbaar.

Klachtenregeling: namen, adressen en telefoonnummers

Continurooster

Niveau 1 Directeur
Mevr. W. Geuzinge
06 - 24 65 95 30
Niveau 2 Contactpersoon
Mevr. J. Westerhof
0591 - 36 19 10
school
Contactpersoon
Mevr. T. Lanjouw
06 - 46 21 83 49
schoolkring
Meer informatie over de klachtenregeling (bijv. contactgegevens voor niveau 3 en 4)
staat in de schoolgids (www.fonteinsleen.nl)

Op CBS De Fontein werken we met een continurooster.
Een schooldag ziet er voor de kinderen als volgt uit:
8.30 - 10.30 uur

les

10.30 - 10.45 uur

pauze; zo mogelijk buitenspelen

10.45 - 12.00 uur

les

12.00 - 12.15 uur

eten zelf meegebrachte lunch in de groep
o.l.v. de groepsleerkracht

12.15 - 12.30 uur

pauze; zo mogelijk buitenspelen

12.30 - 14.30 uur

les

Overige informatie

Oud papier

Luizentassen

Iedere derde zaterdag van de maand wordt oud papier opgehaald
(uitgezonderd de maand december). Met de opbrengst kan de
activiteitencommissie veel leuke activiteiten voor de kinderen
betalen. Ouders helpen als vrijwilligers volgens schema bij het
ophalen. In de nieuwsbrief worden de ophaaldata en de
ingedeelde vrijwilligers steeds genoemd.
Bij verhindering wordt onderling geruild. Coördinator Oud Papier
is Dhr. Harmen Weuring, tel: 06 - 18394941’.

We gebruiken luizentassen, waar kinderen hun jassen, sjaals en
mutsen in stoppen. De tas blijft gedurende de hele basisschoolperiode in het bezit van het kind. In de zomervakantie nemen alle
kinderen hun luizentas mee naar huis, zodat ze gewassen en
eventueel hersteld kunnen worden.

Schoolkamp/werkvierdaagse groep 7/8
De kinderen van groep 7/8 gaan dit schooljaar naar
Schiermonnikoog voor hun werkvierdaagse. De kosten bedragen
e 75,- per kind.

Uitstroomgegevens
2016 2017 2018 2019 2020 2021
SBO
(Speciaal basisonderwijs)

1

praktijkonderwijs

Verkeersexamen

vmbo-kb

Eens in de twee jaar, meestal in april, doen de kinderen van
groep 7/8 mee aan de verkeersproef. We doen mee aan het
theoretisch en praktisch verkeersexamen, zodat er niet alleen
wordt gekeken naar het kennen van de regels, maar ook naar
het toepassen.

vmbo-tl
mavo/tl/havo

5

3

2

2

4

2

1

2

3

2

3

2

1

3

1

2

1

3

2

5

2

1

2

4

12

10

11

12

14

2
6

vwo
Totaal

2

2

havo
havo/vwo

1

13

Peuterspetters

Peuterspetters - woensdag- en vrijdagochtend
geopend!
In 2014 is Fiers Kindontwikkeling en kinderopvang gestart
met Peuteractiviteiten. Sinds 10 februari 2021 is locatie
Peuterspetters geopend. Op 2 ochtenden in de week vinden er
peuteractiviteiten bij de peuterspeelzaal op school plaats.
Dat houdt in dat er op de woensdag- en vrijdagochtend opvang
voor kinderen tussen 2 en 4 jaar gerealiseerd is.
Peuters combineren spelen en leren op een natuurlijke manier.
Ze zijn nieuwsgierig en ontdekken graag nieuwe dingen.
Bij peuterspeelzaal Peuterspetters draait het om: ontmoeten,
spelen en ontwikkelen, waarbij kind en ouder centraal staan. We
leggen daarbij de nadruk op taalontwikkeling, sociaal-emotionele
ontwikkeling en creatieve ontwikkeling, zodat peuters een goede
voorbereiding krijgen op de overstap naar de basisschool.

Stap voor stap ontwikkelen

Aanmelden of meer informatie?

De pedagogisch medewerkers werken vanuit de ontwikkelingsfases van het jonge kind en bieden speelgoed en activiteiten aan
waarmee kinderen steeds een stapje verder komen. Ieder kind
kan zich ontwikkeling op eigen wijze en in eigen tempo.

Dat kan telefonisch via 0591 - 36 19 10 of per mail via:
peuterspetters@fiers.nu. Kijk ook op www.peuterspetters.nl
of www.fierskindontwikkeling.nu.

De voordelen van Peuterspetters
Voor de peuter biedt Peuterspetters een mooie gelegenheid om
zich spelenderwijs met andere kinderen te ontwikkelen binnen de
structuur van de basisschool. Ouders biedt het de mogelijkheid
om een aantal uren de handen vrij te hebben. Voor de school
is het een goede gelegenheid om het kind alvast goed te leren
kennen.

Ontwikkeling

Schoolontwikkeling
Teamscholing
Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling door gezamenlijk
scholing te volgen. Voor het schooljaar 2021-2022 gaan wij
scholing volgen rondom Close Reading (Begrijpend luisteren/
Begrijpend lezen), zodat we ons leesonderwijs nog effectiever
en aantrekkelijker kunnen maken voor onze leerlingen.

Coöperatief leren
Wij maken veelvuldig gebruik van coöperatieve werkvormen.
Doordat de kinderen met elkaar over de leerstof praten, elkaar
uitdagen en hun gedachten onder woorden brengen rijgt de
leerstof meer betekenis voor de kinderen.
Coöperatief leren stimuleert kinderen actief informatie te
verwerven, bewerken, toepassen en oefenen.

MI: Meervoudige Intelligentie

Talentenplein

Om nog meer ruimte te geven aan de verschillen tussen kinderen,
zetten wij bij wereldoriëntatie de theorie vanuit Meervoudige
Intelligentie in. De kinderen kiezen na een gezamenlijke introductie van een thema een MI-kaart die bij hun talenten past om
de leerstof uit te diepen en te verwerken.

In het schooljaar 2021-2022 gaan wij ons onderwijsaanbod
uitbreiden met een Talentenplein, bestaande uit de Techniek
Torens, Het KunstKabinet en de Pittige Plus Torens. Het principe
van het Talentenplein is dat er zelfstandig gewerkt wordt, in
groepjes. De kinderen werken met het materiaal uit de leskisten
en met hun lesbladen. Alles wat ze nodig hebben, is aanwezig.
Ze moeten zelf lezen, overleggen, elkaar helpen en samen de
opdrachten uitvoeren. Zo leren de leerlingen zelf verantwoordelijkheid nemen over hun eigen proces en eindproduct.

Manifesto
Manifesto is een bovenschoolse plusklas voor hoogbegaafde
kinderen uit de groepen 5 t/m 8. De plusklas is een uitbreiding
van ons aanbod op de negen scholen van FIERS om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te voldoen.

Augustus 2021
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31

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

2

3

4

5

6

7/8

13

14/15

• Verjaardag juf Demi

32

9

10

11

12

33

16

17
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34

23

35

20
• Klusavond 18.00 uur
ouders van groep 7/8

24

• Start schooljaar

25

26

27

28/29

1

2

3

4/5

• Luizencontrole

30
• Weekopening
groep 5/6

21/22
• Ophalen oud papier
(za)
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maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

30

31

1

2

3

4/5

8

9

10

11/12

16

17

• Schoolkring/
MR vergadering
• Groep 5/6 voorstelling cultuurmenu:
Flatkat

6

7

• Weekopening
groep 3/4

• Groepsinformatieavond
19.00 uur groep 1/2
20.00 uur Peuterspetters en groep 3/4

13
• Weekopening
groep 7/8

20
• Weekopening
groep 1/2

15
• Verjaardag juf Janny

21
• Kwartiergesprekken

27
• Weekopening
groep 3/4

14
• AC vergadering

• Groepsinformatieavond 19.00 uur
groep 5 t/m 8

28

22
• Start Kinderpostzegels

29

18/19
• Ophalen oud papier
(za)

23
• Kwartiergesprekken

30
• Lessen ‘Brandweer op
school’

24

25/26

1

2/3

• Maandsluiting
groep 1/2

Oktober 2021

CBS
De Fontein:
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39

40

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

27

28

29

30

1

2/3

4

5

6

7

8

9/10

13

14

• AC vergadering

• Weekopening
groep 5/6
• Dierendag

41

11

42

18

43

• Start
Kinderboekenweek
‘Worden wat je wil’

12

15
• Peutergym
• Einde Kinderboekenweek: Boekenbal

• Herfstvakantie

19
• Herfstvakantie

25
• Studiedag team:
Kinderen zijn vrij

20
• Herfstvakantie

26
• Start inzameling
Bag2School

21
• Herfstvakantie

27
• Luizencontrole

• Herfstvakantie
• Verjaardag juf Marlon

28
• Maandsluiting
groep 3/4

22

29

16/17
• Ophalen oud papier
(za)

23/24
• Herfstvakantie

30/31
• Start wintertijd

November 2021

CBS
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44

45

46

47

48

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

1

2

3

4

5

6/7

10

11

12

13/14

18

19

• Laatste inzamel dag
Bag2School
• Dankdag

• Weekopening
groep 7/8
• Fietscontrole VVN

8

9

• Weekopening
groep 1/2

• Nationale Boomfeestdag
• Schoolkring/
MR vergadering

15

16

17

• Sint Maarten

22
• Weekopening
groep 5/6

23

24

25

30
• Muziek op schoot

26

27/28

3

4/5

• Maandsluiting
groep 5/6

• Muziek op schoot
• Groep 7/8 voorstelling
cultuurmenu: Assepoes

29
• Weekopening
groep 7/8

20/21
• Ophalen oud papier
(za)

• Weekopening
groep 3/4
• SPP Jeugdcriminaliteit
(Halt): groep 7/8

1

2

December 2021

CBS
De Fontein:
dé plek om je te
ontwikkelen

48

49

50

51

52

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

29

30

1

2

3

4/5

• Sinterklaasfeest
op school

6
• Weekopening
groep 1/2

7

9

• Muziek op schoot

13
• Weekopening
groep 3/4

• Weekopening
groep 5/6

14

15

16

22

• Muziek op schoot

• Klusochtend
10.00 uur ouders
van groep 5/6

17

23
• Kerstviering 19.00 uur

28
• Kerstvakantie

11/12

18/19

• Verjaardag juf Jennie

21

27

10
• Peutergym

• Muziek op schoot

20

• Kerstvakantie

8

• Sinterklaas (zo)

29
• Kerstvakantie

24
• Kerstvakantie

30
• Kerstvakantie

• Kerstvakantie
• 1e Kerstdag (za)
• 2e Kerstdag (zo)

31
• Kerstvakantie
• Oudejaarsdag

25/26

1/2
• Kerstvakantie
• Nieuwjaarsdag (za)
• Verjaardag juf Janine
(zo)

Januari 2022

CBS
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1

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

3

4

5

6

7

8/9

• Kerstvakantie

2

3

4

5

• Kerstvakantie

10

• Kerstvakantie
• Verjaardag juf Wilma

11
• Muziek op schoot

12

• Kerstvakantie

• Kerstvakantie

13

• Kerstvakantie
• Klusochtend 10.00 uur
ouders van groep 3/4

14

• Luizencontrole

15/16
• Ophalen oud papier
(za)

17

18

19

20

21

22/23

24

25

26

27

28

29/30

4

5/6

• Weekopening
groep 7/8

• Weekopening
groep 5/6

31
• Weekopening
groep 3/4

• Maandsluiting
groep 7/8

• Nationaal Voorleesontbijt
• Nationale voorleesdagen t/m 5 februari

1

2

3

Februari 2022

CBS
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5

6

7

8

9

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

31

1

2

3

4

5/6

11

12/13

• Studiedag team:
• Kinderen zijn vrij

• Verjaardag juf Sanne
• Schoolkring/
MR vergadering

7

8

14

15

9

10

16

17

• Weekopening
groep 5/6

• Thema-avond
peuterspeelzalen

• Weekopening
groep 7/8
• Studiemiddag team:
kinderen zijn om
12 uur vrij

21
• Voorjaarsvakantie

• Voorjaarsvakantie

28
• AC vergadering

22

23
• Voorjaarsvakantie

1

18
• Peutergym
• Fontein got talent

24
• Voorjaarsvakantie

2

25
• Voorjaarsvakantie

3

19/20
• Ophalen oud papier
(za)

26/27
• Voorjaarsvakantie

4

5/6

Maart 2022

CBS
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9

10

11

12

13

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

28

1

2

3

4

5/6

11

12/13

• Rapporten mee

• Luizencontrole
• Groep 7/8: SPP
Alcohol en roken
(MWC)

7
• Weekopening
groep 1/2

8
• Kwartiergesprekken

14

• Biddag

15

• Weekopening
groep 3/4
• Groep 3/4 voorstelling
cultuurmenu: Meneer B
vliegt naar de maan

21

9

10
• Kwartiergesprekken

16

17

• Lente fair

22

23

24

• Start inzameling
Bag2School

29

30
• Laatste inzameldag
Bag2School
• AC vergadering

31

19/20
• Ophalen oud papier
(za)
• Verjaardag juf Jolande
(za)

25
• Schoolfotograaf

28
• Weekopening
groep 7/8

18
• Open huis

26/27
• Start zomertijd

1

2/3

April 2022
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13

14

15

16

17

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

28

29

30

31

1

2/3

8

9/10

• Maandsluiting
groep 1/2

4
• Weekopening
groep 1/2

5
• Nationale
Buitenlesdag

11

6
• Schoolkring/
MR Vergadering

12

13

• 2e Paasdag
kinderen zijn vrij

• Weekopening
groep 5/6

19
• Fiers verenigingsdag:
kinderen zijn vrij

25

14
• Paasviering 11.00 uur
(ouders en kinderen)
• Paasmaaltijd 12.00 uur
(kinderen)
• Witte Donderdag

• Weekopening
groep 3/4
• Groep 1/2 voorstelling
cultuurmenu: Plons

18

7

20
• Centrale eindtoets
groep 8

26
• Koningsdag vrij

21
• Centrale eindtoets
groep 8

27

15
• Goede Vrijdag:
kinderen zijn vrij

16/17
• Ophalen oud papier
(za)
• 1e Paasdag (zo)

22

23/24

29

30/1

• Koningsspelen
• Peutergym

28
• Monumentadoptie
groep 7/8
• Verjaardag juf Heleen

• Maandsluiting
groep 3/4

Mei 2022
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18

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

2

3

4

5

6

7/8

• Meivakantie

19

20

21

22

• Meivakantie

9

• Meivakantie
• Dodenherdenking

10

• Meivakantie
• Bevrijdingsdag

11

• Meivakantie

12

• Meivakantie
• Moederdag (zo)

13

• Luizencontrole

16

17

• Klusochtend
10.00 uur
ouders van groep 1/2

18

19

20

• Weekopening
groep 7/8

21/22
• Ophalen oud papier
(za)

23

24

25

• Weekopening
groep 1/2

26
• Hemelvaartsdag:
kinderen zijn vrij

30
• Weekopening
groep 3/4

14/15

31

1

27

28/29

3

4/5

• Kinderen zijn vrij

2

Juni 2022

CBS
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22

23

24

25

26

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

30

31

1

2

3

4/5
• 1e Pinksterdag (zo)

6
• 2e Pinksterdag

7
• Kinderen zijn vrij

13

20

14

15
• Schoolkamp
groep 7/8

27

10

21

16
• Schoolkamp
groep 7/8

22

17
• Schoolkamp
groep 7/8

23

11/12

18/19
• Ophalen oud papier
(za)
• Vaderdag (zo)

24

25/26

1

2/3

• Peutergym

• Studiemiddag team:
Kinderen zijn om
12 uur vrij

• Weekopening
groep 7/8
• Voetbal groep 8
-ouders groep 8

• Weekopening
groep 1/2

9

• Kinderen zijn vrij
Nationale
buitenspeeldag

• Schoolkamp
groep 7/8
• Schoolreisjes
groep 1 t/m 6

• Weekopening
groep 5/6
• Algemene ledenvergadering Fiers

8

28

29
• Schoolkring/
MR Vergadering

30

Juli 2022
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26

27

28

29

30

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

27

28

29

30

1

2/3

8

9/10

• Rapporten mee

4
• Weekopening
groep 3/4

5
• Kwartiergesprekken
(facultatief)

11

13
• Afscheidsavond
groep 8

18
• Start zomervakantie
t/m 28 augustus

19
• Zomervakantie

25

• Zomervakantie

15
• Jaarsluiting groep 7
• Studiemiddag team:
Kinderen zijn om 12
uur vrij

21
• Zomervakantie

27
• Zomervakantie
• Verjaardag
juf Angelique

• Verjaardag juf Brenda

14
• Studiemiddag team:
Kinderen zijn om
12 uur vrij

20

26
• Zomervakantie

7
• Kwartiergesprekken
(facultatief)

12

• Weekopening
groep 5/6

• Zomervakantie

6

22
• Zomervakantie

28
• Zomervakantie

23/24
• Zomervakantie

29
• Zomervakantie

16/17
• Ophalen oud papier
(za)

30/31
• Zomervakantie
• Verjaardag juf Marieke
(zo)

