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Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Ik bof dat ik mag beginnen op zo’n mooie
school als CBS De Fontein. De eerste twee
weken zijn achter de rug en ik ben zeer
positief gestemd over de sfeer, de inzet en
de flexibiliteit van het team.
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Op 13 oktober zal CBS De
Fontein officieel geopend
worden.

De motorische screening van
de kleuters (groep 2) vindt
voor de herfstvakantie plaats.

begeleider werkzaam op CBS De Klimop
Rijsoord.
De leerling- en personeelsadministratie blijft
in handen van juf Nicolien.
We gaan er een mooi schooljaar van maken
met elkaar!

Er wordt samengewerkt, afgestemd, de
collega’s zijn positief ingesteld en een ieder
is bereid de schouders eronder te zetten.
Daarnaast is het schoolgebouw prachtig!
Natuurlijk moeten er nog allerlei zaken
geregeld worden, maar het is fris, ruim en
modern.
De afgelopen weken heb ik kennis mogen
maken met velen van u en uw kind(eren). Ik
ben alle groepen langs geweest om mijzelf
voor te stellen. “U bent de burgemeester”,
zei een leerling…:)
Daarnaast heb ik kennisgemaakt met Jerry
Tieleman, onze combinatiefunctionaris van
Sport & Welzijn. Ook heb ik de handen
geschud van de voorzitters van de
Oudercommissie en de
Medezeggenschapsraad.
In dit schooljaar 2017-2018 zal het MT
gevormd worden door ; Caroline
Nieuwstraten (directeur), Elsemieke Stout
(onderbouw), Suzanne Nobels
(middenbouw) en Corina Schoonebeek
(bovenbouw). De bouwcoördinatoren zijn
de direct leidinggevenden van de groepen.
De interne begeleiding is in handen van juf
Veronique van Helten (ma-di-do). Op de
woensdagen is juf Veronique als intern

Caroline Nieuwstraten
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Overblijven op CBS De Fontein
Wist u
dat..........





Wij nieuwe moeders of vaders
zoeken voor het overblijven.
Hebt u interesse of u wilt eerst
iets meer weten neem dan
contact op met Martine de
Jong, coördinator TSO.
Voor het uitvoeren van deze
werkzaamheden ontvangt u
een vrijwilligersvergoeding
Juf Veronique vorige week is
getrouwd? Wij wensen haar,
haar man en haar dochtertje
een hele fijne toekomst toe!

Dagelijks blijven er ongeveer 90 leerlingen over op onze school. Zij eten samen onder leiding
van de TSO-medewerkers (tussen schoolse opvang) en spelen buiten. De leerlingen die op
de verdieping zitten blijven daar over, behalve groep 4 van de 4-5 groep. Op de begane
grond blijven de jongste leerlingen over.
Om het overblijven zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er de volgende afspraken
gemaakt:
Alle overblijfleerlingen nemen zelf hun eten en drinken mee.
De directe leiding is in handen van de TSO.
Heeft u vragen dan kunt u zich altijd wenden tot de TSO-medewerkers.
Eerst wordt er gegeten, daarna onder toezicht buiten gespeeld.
Ouders die een achterstand hebben met de betaling worden door de TSO opgebeld.
Wanneer het een flinke achterstand betreft en er geen betaling plaatsvindt dan
neemt de directeur contact met u op.
Bij buitensporig gedrag krijgen leerlingen allereerst een waarschuwing. Wanneer
het gedrag niet verbetert kan de leerling een gele kaart krijgen, deze wordt
genoteerd. De leerling kan er zelf voor zorgen dat de gele kaart wordt weggewerkt
door zijn of haar gedrag aan te passen. In uiterste gevallen kunnen leerlingen een
rode kaart krijgen en niet meer mogen deelnemen aan het overblijven. U wordt
dan natuurlijk op de hoogte gesteld.
Bovenstaande regelgeving zorgt ervoor dat het overblijven zo leuk en gezellig mogelijk kan
verlopen. U kunt ervan uitgaan dat alle TSO-medewerkers hun uiterste best doen om van
het overblijven een fijn uurtje te maken.

Elke woensdag Fruitdag
Gezonde voeding is belangrijk voor ons allemaal. Op school willen we daarom ook
gezonde voeding promoten. Iedere woensdag is het Fruitdag. Alle leerlingen en
leerkrachten eten in de ochtendpauze 1 of meerdere stuks fruit. Geeft u uw kind ook
lekker fruit mee iedere woensdag? Dank alvast!
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Juf Elsemieke jarig is geweest?
Op 12 september de eerste
vergadering is van de
medezeggenschapsraad
We een Facebookpagina hebben
van De Fontein. Hierop wordt
wekelijks nieuws op gedeeld.
Wij stagiaires in de school
hebben vanuit de PABO of
onderwijsassistentopleiding
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Kid & Fit motorische screening groep 2
Wij vinden het als school belangrijk kinderen met een motorisch probleem vroegtijdig te
signaleren, zodat de kans op een motorische ontwikkelingsachterstand voorkomen, verholpen
of beperkt kan worden. Daarom zal binnenkort de motorische screening op school
plaatsvinden.
De screening geldt alleen voor de oudste kleuters en wordt afgenomen door Kid & Fit
oefentherapie, die tevens de oefentherapie binnen onze school verzorgt.
Indien u bezwaar heeft tegen de afname van deze motoriekscreening bij uw kind, kunt u dit
binnen 2 weken kenbaar maken bij onze intern begeleider juf Veronique van Helten.
Heeft u vragen over de screening en/ of de procedure dan kunt u uiteraard altijd contact
opnemen met haar.

We de eerste weken elke dag
lessen geven uit de methode van
De Vreedzame school.

Trakteren op school.
Wat zijn er veel kinderen jarig geweest in de vakantie! Elke dag komen er leerlingen
langs om te trakteren. Ook via deze weg feliciteren we alle kinderen die in de vakantie
jarig zijn geweest. Geen inspiratie? Op www.moodkids.nl vindt u hele leuke gezonde
traktaties voor uw kinderen.
Wanneer uw kind jarig is of jarig is geweest mag hij of zij op school trakteren. De
leerlingen die op de verdieping les krijgen, mogen daar alle klassen rond. Leerlingen die
beneden zitten mogen beneden trakteren.
Voorheen mocht de jarige naast zijn of haar eigen klas ook traktaties uitdelen aan
leerlingen uit ander klassen. Dit is niet meer zo. Wij vinden het sneu als er één kind uit
de groep wel een traktatie krijgt en anderen niet. Daarom wordt er alleen uitgedeeld in
de eigen groep. Het rondgaan bij de klassen blijft gewoon bestaan.
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Wist u dat..........
De Brede school.




Er bij deze nieuwsbrief een
aantal bijlagen gestuurd zijn?
Deze bijlagen gaan over Kid &
Fit, De Brede school en De
Kinderclub.

Het eerste blok van De Brede School gaat weer van start! Meester Jerry heeft in alle
groepen uitgelegd wat er te doen is de komen de weken. U en uw kind(eren)
kan/kunnen kijken op www.bredeschoolridderkerk.nl
Er staan weer ontzetten leuke leerzame activiteiten op het programma zoals:
badminton, rappen, appeltaart maken, een Feyenoord clinic en nog veel meer!
We hopen dat heel veel kinderen meedoen!

Tot slot…..
Wij wensen u en uw kind(eren) in
samenwerking met ons een heel
mooi schooljaar toe!
Het team van CBS De Fontein

