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Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,

Inhoud
Beste ouders
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Pasen is het feest van nieuw leven, een
nieuw begin. Voor de kinderen is het
vreemd dat we het een feest noemen,
wanneer we denken aan het lijden en
sterven van Jezus.

Vrijwilligers/Avondvierdaagse/
Ouderkopgroepavond/Voorjaarsmarkt/
Ouderbijdrage

2

Peuterbol

3

MR

4

Toch is Zijn wederopstanding de
belofte voor een nieuw begin. Een
gebeurtenis om bij stil te staan en
blijvend te vieren. Zijn lijden is het
einde niet, maar een nieuwe kans op
een nieuwe keuze!

Wat
komen gaat




Wist u dat de
schoolfotograaf Greet
(van Made by Greet) op
23 en 24 april weer
schoolfoto’s komt
maken?
Op donderdag 26 april
vinden de
Koningsspelen plaats.
De leerlingen zijn om
12.00 uur uit.

Caroline Nieuwstraten
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Wist u
dat..........


Op vrijdag 27 april zijn
alle leerlingen vrij. Op dat
moment start ook de
meivakantie. Deze
eindigt op vrijdag 11 mei.
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Vrijwilligers
Op onze school zijn er veel vrijwilligers die ons helpen. Daar zijn wij ontzettend blij
mee. Een nieuw gezicht is ons komen versterken: Pascal Naber.
Vanuit de organisatie ConecttoAct in Ridderkerk, die belangen van vrijwilligers
behartigt, kregen we bericht dat Pascal dolgraag zijn steentje bij zou willen dragen
bij ons op school. Hij woont vlakbij en is door een ongeval op het werk niet volledig
meer arbeidsgeschikt. Hij kan goed klussen, schoonmaken, opruimen e.d.
Na een goed gesprek en het overleggen van een VOG mag hij bij ons komen helpen.
Dit doet hij nu inmiddels drie weken naar alle teveredenheid.

Avondvierdaagse
In de maand mei vindt de Avondvierdaagse weer plaats. (28 mei-31 mei)
U kunt zich inschrijven bij een aantal ouders van onze school. Zij regelen verder
alles. Hoe dit werkt leest u middels een aparte informatiebrief die via de DiGiduif
verzonden wordt.

.

Ouderkop-groepavond
Op 16 mei organiseren we onze tweede ouderkop-groepavond. U bent van harte welkom.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met daaraan een strookje. Hierop kunt u invullen
welke onderwerpen u wilt bespreken. In de brief leest u ook wat het thema van deze avond
is.

Opbrengst Voorjaarsmarkt
Wat een fantastische voorjaarsmarkt hebben de leerlingen van groep 8 georganiseerd. Het
was een waar feestje! De opbrengst van deze markt is € 743,80. Dit is een mooi bedrag!

Ouderbijdrage
Wat fijn dat veel ouders de ouderbijdrage hebben betaald! Nu kunnen we op schoolreis!
Heeft u nog niet betaald, wilt u dit dan snel doen? Uit de administratie is gebleken dat voor
58 leerlingen nog niet betaald is. Binnenkort worden deze ouders door directie gebeld om te
vragen of de betaling nog gaat geschieden.

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

Wist u dat..........


We een Facebookpagina hebben
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Nieuws van De Peuterbol (peuterspelzaal SKR)
Juffenfeest:
Het juffenfeest is weer voorbij en het was een groot feest. Samen met papa/mama/opa of
oma werden er microfoontjes geknutseld. We hebben eierkoeken versierd en als kers op de
taart aten we ook nog lekker poffertjes.
Het podium was een groot succes!! Op de Peuterbol zijn veel talentjes.
En wat zijn wij (Amber, Lydia en Natasja) enorm verwend door de kinderen en hun ouders.
Nogmaals onze dank voor de mooie cadeautjes en lekkere chocolaatjes.

Thema:
Het thema ‘Dit ben ik’ is afgesloten en het nieuwe thema ‘Wat heb jij aan vandaag’ is
gestart. In dit thema staan de verschillende kledingsoorten en o.a. de begrippen:
hetzelfde, anders, dichtdoen en aandoen centraal.
Wist u dat:
 Wij ook vanaf 1 maart 2018 gebruik moeten maken van de kleuter ingang
i.p.v. de hoofdingang? Dit is voor een betere doorstroming.
 Wij een brandoefening hebben gehad en dat wij snel en veilig buiten waren?
 Wij een nieuwe stagiaire hebben? Zij heet Beau en is iedere maandag en
dinsdag bij ons op de Peuterbol
 U altijd (op afspraak) een rondleiding kunt krijgen op de Peuterbol?
 U een inschrijfformulier bij de pedagogisch medewerksters op de groep kunt
halen?
 Wij 9 dagdelen per week open zijn?( Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 8.45 uur – 11.45 uur en van 13.00 uur – 16.00 uur en woensdag
van 8.45 uur – 11.45 uur)
 Als je vragen heeft over de plaatsing, u contact kan opnemen met Ingrid
Harreman? Zij is onze plaatsingsmedewerker en is te bereiken op maandag
heel de dag, woensdagochtend en donderdagmiddag op: 0180-499322. U
kunt haar ook mailen: ingrid@s-k-r.nl
 Bianca Blom onze locatiemanager is? U kunt haar voor zaken waarbij u niet
bij ons terecht kunt bereiken via b.blom@s-k-r.nl. Zij zal dan spoedig contact
met u opnemen.

Nieuwsbrief

pagina 4
Gezocht: ouder die zitting wil nemen in de
medezeggenschapsraad
Aan het einde van het schooljaar 2017/2018 ontstaat er in de medezeggenschapsraad
(MR) van school een plaats voor een nieuw lid in de oudergeleding voor een
zittingsperiode tot eind schooljaar 2020/2021 .
Wat is een MR?
In de medezeggenschapsraad praat u mee over allerlei onderwerpen die met de school
van uw kind(eren) en het onderwijs te maken hebben. De MR op een basisschool bestaat
uit een vertegenwoordiging van personeelsleden en ouders. Op “de Fontein” bestaat de
MR uit drie personeelsleden en drie ouders.
Welke bevoegdheden heeft een MR?
Voor heel wat belangrijke beslissingen is de directeur verplicht eerst de ouders en het
personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR. Dit staat in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS) http://www.infowms.nl/
Er zijn verschillende soorten beslissingen:
* die waarover de MR eerst advies moet geven
* die waarvoor instemming van de MR is vereist
* die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren
Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de MR is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de
achtergronden van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U mag
meedenken over een aantal zaken die op school wordt uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de
schooltijden, nieuwe lesmethodes invoeren enz.
Wat vragen wij van u?
* Interesse in schoolbeleid en schoolregels.
* Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken). In
een schooljaar vergadert de MR 6 keer. De vergaderingen duren gemiddeld 2 uur.
* Een kritische en open houding.
* Als u lid bent van de MR, is de zittingsduur 3 jaar. Tijdens deze periode moet uw kind op
school zitten.
Wilt u een actieve en meedenkende rol spelen op school?
Meldt u dan, voorzien van motivatie en persoonlijke gegevens , aan voor 14 mei 2018
naar fontein_mr@pcpobr.nl.
Verkiezingen
Na 14 mei ziet het traject er als volgt uit:





14 mei 2018 Als er meerdere kandidaten zijn, ontvang u via digiduif de
kandidaten lijst.
21 mei t/m 1 juni 2018 Zal er via digiduif een poll uitzet worden waarin u kunt
stemmen op 1 van de kandidaten.
4 juni t/m 6 juni 2018 De stemmen worden geteld.
7 juni 2018 De gekozen kandidaat wordt persoonlijk geïnformeerd. Daarna
worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht.

Met vriendelijke groet,
MR cbs De Fontein

