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Wat
komen gaat


U leest wat komen
gaat aan het eind van
deze nieuwsbrief. Alle
data zijn op deze plek4
Huisvesting
op een rij gezet voor u.

De laatste weken van het
schooljaar breken aan. De
leerlingen van groep 8 nemen over
een aantal weken afscheid van de
basisschool.
Een nieuwe tijd breekt voor hen
aan. Een nieuwe school, nieuwe
vrienden en vriendinnen, nieuwe
docenten…..allemaal heel
spannend.
We hopen dat zij terug kunnen
kijken op een hele fijne
basisschooltijd. Voor al onze
leerlingen willen we een ‘tweede
thuis’ creëren waarbinnen zij
zichzelf kunnen zijn en kunnen
leren en spelen.
In deze laatste schoolweken staat
er nog veel te gebeuren. In deze
nieuwsbrief leest u hier meer over.
Ik wens u veel leesplezier!

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


Wilt u er voor zorgen
dat u uw kind(eren)
op tijd brengt op
school?

Onze interne begeleider Veronique van Helten is in blijde verwachting, dit wist u
inmiddels. Eén week voor de zomervakantie zal zij met zwangerschapsverlof gaan.
Met plezier kunnen wij u melden dat we een fijne vervanger voor haar hebben
gevonden. Dit is juf Corina Schoonebeek, de huidige juf van groep 7. Zij zal zich voor
de zomervakantie inwerken, zodat de doorgaande lijn gewaarborgd wordt. Wij
wensen juf Corina veel werkplezier toe in haar nieuwe functie!

Schoolzwemmen
Alle PCPO scholen in Ridderkerk stoppen vanaf het schooljaar 2018-2019 met de
lessen schoolzwemmen. Dit geldt dus ook voor onze school. Wij bieden vanaf het
nieuwe schooljaar geen schoolzwemmen meer aan.
De overwegingen:
1. De strenge regels in het protocol schoolzwemmen dragen eraan bij, dat de
leerkrachten het als een zware verantwoordelijkheid ervaren om met een hele
groep te gaan zwemmen. Er zijn collega’s die deze verantwoordelijkheid niet meer
willen dragen i.v.m. de veiligheid, immers de leerkracht is eindverantwoordelijk.
2. We vinden goed leren zwemmen belangrijk, maar kunnen dit niet meer inpassen
in de lesroosters. De tijd, die we kwijt zijn aan het vervoer naar en van het
zwembad, gaat van de effectieve leertijd af.
3. Daarnaast vinden we het allereerst een taak voor ouders om voor hun kinderen
de zwemlessen te regelen.

Nieuwsbrief

pagina 3

Formatie en groepsverdeling
U bent natuurlijk nieuwsgierig in welke groep uw kind terecht komt en welke
leerkracht hij/zij krijgt. Achter de schermen wordt op dit moment druk geteld en een
nieuwe indeling gemaakt. Welke juf of meester uw kind krijgt is nu nog niet bekend.
Er zijn een paar zaken die we nu al weten:
 CBS De Fontein heeft komend schooljaar 12 groepen in plaats van 11. We
groeien flink en daar zijn wij ontzettend trots op. We kunnen daarom een
twaalfde groep maken.
 De groepen delen we (onder voorbehoud) als volgt in:
1. Groep 1-2 a
2. Groep 1-2 b
3. Groep 1-2 c
4. Groep 3a
5. Groep 3b
6. Groep 3c/4b
7. Groep 4a
8. Groep 5a
9. Groep 6a
10. Groep 5b/6b
11. Groep 7
12. Groep 8
Er gaan veel leerlingen vanuit de kleuterklas naar groep 3. De verdeling van de
leerlingen over de kleuterklassen en de groepen 3 wordt volgende week intern
besproken. Alle juffen zijn hierbij betrokken en er wordt natuurlijk rekening gehouden
met vriendjes en vriendinnetjes en de verdeling jongens/meisjes. Zodra we de
verdeling over de groepen weten, krijgt u van ons bericht.
Als we de gehele formatie rond hebben leggen we deze voor aan de
medezeggenschapsraad. Zodra zij akkoord geven, delen we dit met u. Het is nog even
afwachten dus, maar natuurlijk komt het goed!
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Ouder-koffie-ochtenden.
Zoals u vast al gezien hebt, heeft onze school sinds kort een prachtig onderwijsterras.
We zijn hier heel blij mee en we zullen er in de toekomst veel gebruik van gaan maken voor
activiteiten met de kinderen. Bij activiteiten denken we aan leren maar vooral ook aan
ontmoeting.
Het onderwijsterras is er echter niet alleen voor de kinderen. We willen ook activiteiten gaan
organiseren voor ouders. We denken daarbij aan workshops, informatiebijeenkomsten etc..
Inmiddels is gebleken dat er vooral behoefte is aan een plek waar ouders informeel bij elkaar
kunnen komen om eens wat beter kennis te maken met elkaar (en met de medewerkers van
school), van gedachten te wisselen over wat er speelt op school, met de kinderen, in de buurt
of om gewoon even bij te kletsen.
Wij willen deze gelegenheid creëren door één keer in de week een “ouderuurtje” te
organiseren op het onderwijsterras. Dit uurtje zal iedere week op een andere dag
plaatsvinden zodat veel ouders de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten.
Het eerste ouderuurtje zal plaatsvinden op maandag 28 mei a.s. om 8:45 uur.
De koffie, thee en wat lekkers zal dan klaar staan voor u!
Aanmelden hiervoor is niet nodig.
De volgende ouderuurtjes zijn gepland op (iedere keer om 08:45 uur):
Donderdag 7 juni a.s.
Woensdag 13 juni a.s.
Vrijdag 22 juni a.s.
We hopen dat u eens een keertje langskomt zodat we ook de ouderbetrokkenheid op school
kunnen vergroten.

Hopelijk tot snel op het onderwijsterras!!
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Huisvesting
Hieronder leest u kort waar aan gewerkt wordt binnen onze school.






In de zomervakantie zullen alle lokalen beneden een nieuwe vloer krijgen en
nieuwe muren.
Er is een offerte binnengekomen voor een lift. Dit zal € 23.000,00 gaan
kosten. Dit is een flink bedrag waar we nog over moeten beslissen.
De conciërge-ruimte is ingericht met splinternieuw meubilair.
Er zit nieuw zand in de zandbakken.
Er zijn nieuwe fietsjes en karren voor de kleuters aangeschaft.

Ouderbijdrage
Alle leerlingen zijn op schoolreis vandaag.
Helaas zijn er nog een aantal ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben betaald.
Heeft u nog niet betaald, wilt u dit dan nog doen?
U kunt het bedrag van € 40,00 overmaken op NL66 RABO0133051439 tnv CBS De
Fontein-ov onder de vermelding van de naam van uw kind.
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Gedrag.
Om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier en een veilig gevoel naar school
gaat, creëren we een sfeer van orde, rust en regelmaat. Vanuit een positief
schoolklimaat willen we kinderen, leerkrachten en ouders een veilige omgeving
bieden.
Dit zien wij als een veilige omgeving:





Kinderen gaan met plezier naar school
Er wordt rekening gehouden met elkaar
We hebben respect voor elkaar; ongeacht ras, godsdienst of cultuur.
Iedereen is anders en mag anders zijn

De regels die wij hanteren gaan over bewust grensoverschrijdend gedrag. We
accepteren geen:






fysiek geweld
verbaal geweld
mentaal geweld
(cyber)pesten
vandalisme

Bij het overschrijden van onze schoolregels doorlopen we de volgende vijf
stappen. Ouders van alle partijen worden hiervan persoonlijk en op dezelfde
dag op de hoogte gesteld. Ook wordt er een notitie gemaakt in het
leerlingvolgsysteem.
1) De leerkracht grijpt in en er volgt een bij de leeftijd passende consequentie.
Er komt een oplossingsgericht gesprek tussen leerkracht en leerling.
2) De leerkracht grijpt in en er volgt een bij de leeftijd passende consequentie.
Er komt een oplossingsgericht gesprek tussen leerkracht, ouders en leerling.
3) De leerkracht grijpt in en er volgt een interne schorsing (de leerling wordt
tijdelijk uit de groep geplaatst). Er komt een oplossingsgericht gesprek tussen
directie, leerkracht, ouders en leerling. Dit staat gelijk aan een officiële
waarschuwing.
4) De leerkracht grijpt in en er volgt een externe schorsing (voor maximaal 5
dagen). Deze schorsing wordt gemeld in een gesprek tussen directie,
leerkracht, ouders en leerling. Leerplicht, inspectie en bovenschools directeur
worden geïnformeerd.
5) Wanneer de leerling ondanks bovengenoemde sancties toch
grensoverschrijdend gedrag laat zien, wordt er gezocht naar een passende
oplossing, die kan buiten de school zijn.
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Belangrijke data:
Maandag 21 mei

tweede Pinksterdag (leerlingen zijn vrij)

Dinsdag 22 mei

Studiedag team (leerlingen zijn vrij)

Dinsdag 12 juni

MR-vergadering en afscheid voorzitter Renate Snel

Woensdag 27 juni

Afscheidsavond groep 8 in theater Het Plein

In week 26/27

Rapportgesprekken

Vrijdag 29 juni

BBQ groep 8

Week 28

Intern begeleider Veronique van Helten
met zwangerschapsverlof

Woensdag 11 juli

Rapport mee

Donderdag 12 juli

Administratiedag (leerlingen vrij) / Start zomervakantie
Maandag 27 augustus 1e schooldag

Het team van CBS De Fontein.

