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Woensdag 11 juli 2018
Schooljaar voorbij
Dan is hier alweer de laatste woensdagbrief van dit schooljaar.
Wat gaat zo’n schooljaar toch snel.
Veertig weken die voorbij zijn gevlogen.
En wat hebben wij weer een hoop meegemaakt dit schooljaar.
Kuikens op school die kippen werden, een spannende audit, veel sporten, naar het museum,
zonnepanelen op het dak, plastic inzamelen, verschillende acties voor goede doelen en natuurlijk
daarnaast alles wat er binnen de groep gebeurde aan lessen en activiteiten.
Genoeg herinneringen om in de vakantie met een glimlach aan terug te denken.
Ook binnen het team is er een hoop gebeurd.
Een juf die gelukkig kan blijven ( juf Stacy) en juffen die gaan of juist terugkomen ( juf Marcella, juf
Tessa en juf Juanita). Afscheid moeten nemen van fijne studenten die ons team het afgelopen jaar
versterkt hebben: Joseline, Eline, Kelly, Chelsea, Sophie, Charlotte, Busra, Senna, Noa en Woody.
Heel erg bedankt voor jullie inzet. Juf Tessa bedankt voor het invallen in groep 1.
Juf Marcella, bedankt voor de mooie jaren bij ons op de Fontein, wij hopen dat u hier met een goed
gevoel op terug kunt kijken.
Ook ik zal gaan terugkijken, met een dubbel gevoel.
Natuurlijk ben ik nog niet helemaal los van de Fontein, en dat maakt dat ik nog niet definitief afscheid
hoef te nemen.
Maar wat heb ik 5 fijne jaren op De Fontein gehad.
Met ons team, alle kinderen en hun ouders of verzorgers. Er waren mooie, bijzondere, lastige en
ontroerende momenten, waarvan ik veel heb geleerd.
Dank u wel voor het vertrouwen dat ik van u mocht ontvangen, dat heeft de samenwerking extra
bijzonder gemaakt.
Voor nu alvast een fijne vakantie.
Donderdag 12 juli is de laatste schooldag.
We hopen alle kinderen op maandag 27 augustus weer te zien.
Tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Leontine van der Wel

Laatste schooldag
Donderdag 12 juli is de laatste schooldag voor alle leerlingen.
Wilt u een stevige tas meegeven want er zullen wat spullen mee naar huis gaan.
Alle leerlingen zijn om 15.15 uur vrij.

Luizen
Er zijn luizen geconstateerd op school. Wilt u uw kind thuis goed controleren en gaan behandelen
met shampoo als dit nodig blijkt te zijn.
Dank u wel.
Na de zomervakantie zal er weer een luizencontrole zijn.

Kledingruilbeurs
In de herfst staat er weer een kledingruilbeurs op de planning. Dus mocht u deze zomer de
kledingkast van uw kind willen opruimen, bewaart u het dan voor De Fontein? Dan kunt u zelf weer
leuke ‘nieuwe’ dingen komen uitzoeken.
We willen ook heel graag grotere kindermaten. Dus mest die kast uit en doe mee!

Open schoolplein volgend schooljaar
Na de vakantie zal er niet meer op iedere laatste zaterdag van de maand een open plein zijn.
De open schoolplein momenten zullen wij aan bijzondere activiteiten gaan koppelen.
Bijv. tijdens de kledingruilbeurs, de tuindag of bij de schoonmaakdag.
Hier na de zomervakantie meer informatie over.

Zomervakantie nieuwsbrief
In de bijlage treft u ook weer de zomervakantie nieuwsbrief.
Hierin staan allerlei leuke dingen om te doen tijdens de zomervakantie.
Ook kunt u hiervoor natuurlijk het vakantiepaspoort gebruiken, deze hebben de kinderen al eerder
mee naar huis gekregen.

Agenda:
Vrijdag 13 juli:
Zomervakantie
Maandag 27 augustus:
1e schooldag

Jarig:
12 juli: Zi Xing groep 1
In de vakantie zijn jarig;
14 juli: Safah groep 1
17 juli: Yensius groep 2
19 juli: Guusje groep 6
21 juli: Naoufel groep 2
22 juli: Priva groep 3
24 juli: Shari groep 8

2 augustus: Liam groep 4
3 augustus: Sara groep 1/2
7 augustus: Gabriël groep 2
9 augustus: Aya groep 8
10 augustus: Sven groep 2
13 augustus: Aymen groep 4
13 augustus: Aya Benalla groep 3
15 augustus: Nikki groep 8
16 augustus: Mika groep 7
18 augustus: Zora groep 8
19 augustus: Ecrin groep 6
20 augustus: Zelal groep 4
21 augustus: Jasmijn groep 4
22 augustus: Raihan groep 6
22 augustus: Mahamed groep 2
29 augustus: Elif groep 3
31 augustus: Kevin groep 6
4 augustus : Juf Stacy groep 6
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