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Inleiding 

Een nu al historisch nummer, dit eerste exemplaar van De Druppel, de schoolkrant van De 

Fontein. De Druppel zal vier keer per jaar verschijnen. Er is genoeg te melden over het reilen 

en zeilen van de school, door zowel onze leerlingen als vanuit ons schoolteam. En voor 

sommige leerlingen blijkt de schoolkrant de opstap te zijn tot een heuse carrière als schrijver! 

Dus wie weet …  

In een inleiding wordt altijd een woord van dank gebracht. In de eerste plaats aan de 

leerlingenraad, die niet alleen met het voorstel voor een schoolkrant kwam. Zij hebben ook op 

school de wedstrijd georganiseerd voor de beste naam van de schoolkrant. Fiep Kroon uit 

groep 8 bedacht de meest originele naam voor de schoolkrant van De Fontein: De Druppel. 
Een uitleg is niet nodig, iedereen begrijpt de beeldspraak meteen, zoals het fraaie logo (een 

ontwerp van Fiep en haar moeder) ook laat zien. Bij zo’n mooie naam moet ook een prachtige 

uitvoering komen van De Druppel. Gelukkig hebben we Marjolein Haspels, vormgever van 

professie en moeder van Fiep en Jet, bereid gevonden deze prachtig vormgeving te maken. Zij 

heeft een template ontworpen waar we heel blij mee zijn. Een template is een vast sjabloon 

voor de opmaak van deze schoolkrant. Ook het zomer-, herfst en winternummer hebben 

dezelfde vormgeving. 

Normaal schrijft de hoofdredacteur van de schoolkrant de inleiding. Dat is dit schooljaar de 

secretaris van de leerlingenraad, maar Fiep kan zichzelf niet bedanken. Daarom doe ik het 

deze keer. Ik wens alle lezers heel veel plezier, en lever vooral kopij, want zonder schrijvers 

hebben we een lege Druppel.  

Anne Schipper 
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Nieuws 

U ziet het niet aan haar af, maar juf Bianca is op 4 juni 

aanstaande 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Dat is een 

hele mijlpaal, en daarom zetten we haar die dag (extra) in 

het zonnetje. We wensen haar in goede gezondheid nog 

een periode van 25 jaar op onze school toe. 

 

 

 

 

Voor de kleuters zijn er nieuwe 

fietsen, step en kruiwagens 

aangeschaft.  

 

 

De Kleuters werken rondom het thema: “ik woon 

op de boerderij”. De ene groep leert van alles 

over de geit en de andere groepen leren van alles 

over de koe. 

Daarna komen e rook nog andere dieren aan 

bod! We plakken, knippen, schilderen, tekenen, 

vouwen en kijken filmpjes. Ook leren we liedjes 

en versjes en lezen we boeken. 

We hebben zelfs geitenmelk, gietenkaas en 

koeien kaas geproefd. 

We genieten van dit thema!! 

De kleuterjuffen  
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Leerlingenraad 

Dit schooljaar heeft de leerlingenraad als gevolg van de Lockdown en de cohortering (dat 

leerlingen uit verschillende groepen niet gemengd mogen worden op school) niet alle 

vergaderingen kunnen uitvoeren. Desondanks zijn er toch er resultaten geboekt, met als 

belangrijkste opbrengst de verschijning van De Druppel. Deze schoolkrant had zonder de 

betrokkenheid en invloed van de leerlingenraad nooit dit mooie resultaat geboekt.    

De leerlingenraad van De Fontein bestaat uit: Aya Daoudi en Marije Meindertsma (groep 4), 

Soufia el Hachmioui en Joshua Schoonenberg (groep 5), Sara el Hajaji en Jet Kroon (groep 5/6), 

Ibrahim el Hachmioui en  Cecilio Timisela (groep 6/7) en Evy Fernades en Fiep Kroon (groep 

8). De opdracht van deze leerlingen is dat zij de directeur adviseren over zaken die in de 

school spelen en die het onderwijs direct of indirect raken. De leerlingen in de leerlingenraad 

hebben nauw contact met hun medeleerlingen. Zij weten wat er leeft in de groep en wat er 

speelt op school. Deze vertegenwoordiging vanuit de leerlingen biedt een belangrijke 

meerwaarde voor beleid en activiteiten. Daarnaast worden zij ook betrokken bij promotionele 

activiteiten (zoals de opening van de minibibliotheek voor school vorige maand). Aan het 

begin van elk schooljaar wordt er een nieuwe leerlingenraad door de leerlingen zelf gekozen.  

Wij hopen dat na de meivakantie de groepen op school weer mogen mengen. Dan staan er nog 

twee vergaderingen gepland. Op de rol staat onder andere nog hoe we op De Fontein omgaan 

met ongewenst taalgebruik (naast schelden ook straattaal). Niemand beter dan de doelgroep 

zelf weet hoe we hier het beste mee om kunnen gaan, en hoe de gemaakte afspraken zo goed 

mogelijk kunnen worden nageleefd. Ook bij de definitieve tekst van het anti-pestprotocol zal 

de leerlingenraad worden betrokken.    
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Uit de groepen 

GROEP 4 NAAR DE SPEELDERNIS 

Op donderdag 8 april is groep 4 naar 
natuurspeeltuin de Speeldernis geweest. 
Het was een leuke en leerzame dag. Zo hebben de 
leerlingen geleerd over vogels en het leggen van 
eieren. Ook hebben zij een vogelspeurtocht gedan 
waarbij zij een plaatje van een vogelsoort moesten 
opzoeken met eenzelfde plaatje in de Speeldernis.  
Welke soort was het? En is het een mannetje of 
vrouwtje? Tot slot nog even vrij spelen in de 
natuur. 

 

Al met al een geslaagd uitstapje! 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moppen enzo  

Juf Ingrid Natuurlijk geeft les over warm en koud. 

Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt het. Ze 

vraagt aan de leerlingen of iemand een voorbeeld 

weet.  Een leerling uit de bovenbouw zegt: 

“vakantie”. Juf Ingrid herhaalt met grote vragende 

ogen: “vakantie?” De leerling legt zijn antwoord 

rustig uit: “De zomervakantie duurt 6 weken, maar 

de kerstvakantie is maar 14 dagen, juf!”  

Een moeder belt naar school. “Pietje is ziek”. Op de 

achtergrond hoort juf Monique iemand 

schreeuwen. “Ik ben niet ziek, ik wil naar school.” 

Zij zegt tegen moeder: “Stuur hem maar gewoon 

naar school.” Even later belt moeder aan. Ze heeft 

Pietje niet bij zich. Maar op haar schouder zit een 

grote papagaai. “Hier heb je Pietje.”  

Een leerling komt thuis met een heel erg slecht 

rapport. Papa is boos en zegt: “Dat wordt een flink 

pak slaag.” De jongen zegt: “Prima papa, ik weet 

waar de meester woont.” 
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De juf/meester stelt zich voor 

Ik ben Juf Janneke en ik ben 26 jaar oud. Ik werk 

sinds september 2021 op de Fontein en ben de juf 

van groep 1/2a en groep 3. Dit is mijn eerste jaar 

als juf. Hiervoor heb ik nog een opleiding tot 

gezinspedagoog gedaan en als inval juf gewerkt. 

Kinderen heb ik nog niet, maar wel een hele leuke 

vriend die bijna dezelfde naam heeft als ik: 

Jannick. Vroeger had ik twee fretten, maar nu heb 

ik geen huisdieren meer. Wat ik leuk vind om te 

doen? Hardlopen, piano spelen, kleding maken en 

ik houd ook heel erg van lezen. En ja, ik heb ook 

ergens een ontzettende hekel aan... harde wind! 

Dan moet ik zo hard trappen op mijn fiets en krijg 

ik het altijd veel te warm... En ik heb één groot 

geheim... Ik ben heel bang voor spinnen! 

Het is ontzettend leuk om op de Fontein te werken, 

want het is reuze gezellig � ! 

 

 

  

.  
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Verjaardagen en andere data 

  Datum Naam Groep Leeftijd datum     

2 mei Beyza  3F 7 3 t/m 14 mei Meivakantie 
4 mei Jueria 1/2CF 6 9 mei Moederdag 
4 mei Zakaria 5B6AF 10 12 mei einde Ramadan 
5 mei Shanaiya 5B6AF 9 13 mei Hemelvaartsdag 
7 mei Sam 1/2CF 5 18 mei Luizencontrole 
7 mei Maissa 8F 12 23 en 24 mei Pinksteren 
9 mei Zeinab  1/2AF 5 7 juni Start Toetsweek 

11 mei Soufia 5AF 9 20 juni Vaderdag 
13 mei Jayden  8F 12 1 juli Keti-Koti 
14 mei Edo  6B/7F 10 1 juli Groep 4 Speeldernis 
21 mei Arthur 3F 7 14 juli Laatste schooldag 
22 mei Ilyas 4F 8 30 augustus Eerste schooldag 
25 mei Sema  1/2BF 6   

 
  

30 mei Fahd  1/2AF 5   
 

  
30 mei Jaber  5AF 9   

 
  

30 mei Anna  5B6AF 10   
 

  
1 juni Neallée  1/2CF 5   

 
  

3 juni Mickael  1/2AF 5   
 

  
5 juni Nasreddine 5AF 9   

 
  

5 juni Junayd 5B6AF 10   
 

  
7 juni Esma 8F 12   

 
  

12 juni Evy  8F 12   
 

  
16 juni Kiarash  1/2AF 5   

 
  

26 juni Amaya 8F 13   
 

  
26 juni Fiep  8F 12   

 
  

3 juli Begsi 5B6AF 11   
 

  
6 juli Ömer 1/2BF 5   

 
  

7 juli Yasmin 5AF 10   
 

  
12 juli Zi Xing 4F 8   

 
  

18 juli Mason 1/2CF 5   
 

  
19 juli Rana 3F 7   

 
  

25 juli Kaylee  3F 7   
 

  
26 juli Benjamin 1/2AF 5   

 
  

27 juli Haytham  4F 8   
 

  
29 juli Alaina  3F 7   

 
  

29 juli Rubis 6B/7F 11   
 

  
30 juli Amina  1/2BF 5   

 
  

31 juli Mason 3F 7   
 

  

            

23 mei juf Janneke 3F 1/2A        

28 mei juf Joyce 6/7F        

4 juni juf Bianca 3F          

14 juni juf Jozette 1/2C        
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COLOFON 

Fiep Kroon, hoofdredactie 

Tristan van Welzen, eindredactie 

Monique Rietveld, webredactie 

Redactieraad: leerlingenraad en directie. 
 


