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Wat
komen gaat


U leest wat komen
4
gaat aan het eind van
deze nieuwsbrief. Alle
data zijn op deze plek
op een rij gezet voor u.

Huisvesting

Wie zijn kind naar school stuurt,
verwacht dat het daar kwalitatief
hoogwaardig onderwijs krijgt. We
wonen ten slotte in een zeer
ontwikkeld en welvarend land.
Onze school, en de gehele vereniging
PCPO, investeert in deze zorg voor
kwaliteit. Wij stellen onszelf continue
de volgende vragen:
1. Doen wij de goede dingen?
2. Doen wij de goede dingen
goed?
3. Hoe weten we dat?
4. Vinden anderen dat ook?
5. Wat doen we met deze
informatie?
Een belangrijke opbrengst van dit
proces is dat wij steeds beter in kaart
hebben hoe onze kinderen presteren
op bijvoorbeeld het gebied van
technisch lezen, spelling, taal of
bijvoorbeeld rekenen. Deze uitkomsten
vergelijken wij met scholen van
soortgelijke samenstelling elders in
Nederland.
Soms moet je constateren dat er goed
wordt gepresteerd, maar dat er
bepaalde onderwerpen zijn waar extra
aandacht aan moet worden gegeven.
Dit kan zijn op individueel-, groeps- of
schoolniveau.

Ik zal u via de nieuwsbrief of de website
op de hoogte houden van onze
ontwikkelingen in de toekomst.

Caroline Nieuwstraten
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Personeel & groepsverdeling
Wist u
dat..........














Groep 8 een
fanatische werkweek
(3-daagse) heeft
gehad? De
werkweekcrew heeft
weer flink uitgepakt!
Dank daarvoor…
Alle bovenbouw
groepen do jl. een
box-clinic hebben
gehad? Ze kregen les
van een echte
bokskampioen.
De kleuters hebben
deelgenomen aan
‘beweegkriebels’
o.l.v. meester Jerry?
De gewassen op de
moestuinen van de
leerlingen van groep
6 heel goed groeien?
Straks kan het
oogsten gaan
beginnen.
Juf Bo van Luik in
Afrika les gaat
geven? We zijn zó
benieuwd naar de
verhalen…
Groep 8 de
afscheidsavond viert
in theater Het Plein
te Ridderkerk?
De mini- en
avondvierdaagse een
groot succes waren?
Dit alles dankzij
ouders die deze
activiteiten
organiseerden. We
hebben zelfs een
prijs gewonnen!

We zijn al druk bezig met volgend schooljaar. De definitieve groepsverdeling krijgt u
van ons in week 27.
Er zijn een paar zaken die we nu al weten: (zoals eerder beschreven in de
nieuwsbrief van mei)
 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
Waar zijn we nog meer mee bezig?
 De nieuwe bestellingen voor volgend schooljaar.
 Inventariseren meubilair en bijbestellen.
 Regelen verbouwing begane grond.
 Jaarrooster maken 2018-2019
 Schooljaarplan afmaken: Welke kwaliteitsvernieuwingen zien we volgend
schooljaar?
Al bovenstaande zaken delen we natuurlijk met u, zodra e.e.a. definitief is.
Wordt dus vervolgd…..
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Informatie van De Peuterbol
Thema:
Voor de meivakantie hebben wij het thema “wat heb jij aan vandaag” afgesloten. Na
de meivakantie zijn wij gestart met het thema “eet smakelijk” In dit thema komen
voornamelijk de begrippen:
Eten, drinken, lekker, vies, proeven, ruiken, alsjeblieft en dank je wel voor.
Kleuteringang/halletje
Zoals de meeste ouders weten maakt de Peuterbol gebruik van de kleuteringang. Voor
een betere doorstroming vragen wij en de school om geen gebruik meer te maken van
de hoofdingang.
I.v.m. de onrust in de kring en de onrust in de hal voor de overige klassen bij het
ophalen van de kinderen, willen wij u vragen om in het halletje bij het informatiebord
te wachten. ( u kunt hier gelijk belangrijke informatie vinden en wij hangen er met
regelmaat foto’s op) Wij kiezen iedere dag een kindje uit die de ouders mag komen
halen van de gang.
Wist u dat:
- Dani, Angela en Roxanne de Peuterbol gaan verlaten? Zij zijn bijna 4 jaar en
gaan dan naar de instroomgroep. Veel (leer)plezier bij de groep 1.
- Wij na de meivakantie nieuwe vriendjes en vriendinnetjes op de Peuterbol
hebben gekregen? Welkom, Ayoub, Fayenne, Alisha, Elif, Benjamin, Anthony
op de Peuterbol en veel speelplezier.
- Er bij de kapstok een gevonden voorwerpen bakje staat? Hier kunt u eventueel
uw zoekgeraakte spulletjes weer terugvinden.
- Er op Pinterest en via Google hele leuke traktaties te vinden zijn voor als uw
zoon of dochter gaat trakteren? Wij streven naar zo gezond mogelijke
traktaties.
- Dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling van uw kind? En dat 10
minuten voorlezen per dag al voldoende is.
- U naast bellen ons ook per e-mail kunt bereiken? Ons mailadres is:
psg.peuterbol@s-k-r.nl_
- U uw fototoestel mag meegeven als het verjaardagsfeestje van uw kind
vieren?
- 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 een van
onze plaatsingsmedewerksters op het centraal bureau? Het telefoonnummer
is: 0180-499322.
- 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.
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Wist u
dat..........


We geld terug
hebben gekregen op
de factuur van de
busmaatschappij die
ons zou brengen
naar de schoolreis
bestemming? Er was
immers een bus 45
minuten te laat…
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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.
Het eerste ouder-koffie-uurtje is geweest. Er is gesproken over schoolse zaken en
verbeterpunten. Het prettig om elkaar op informele wijze te ontmoeten. De reacties
waren heel positief. Vooral de combinatie van gezellig bijkletsen en de mogelijkheid
om wensen, behoeften en ideeën (voor school) aan te kaarten viel heel goed in de
groep.
Komt u ook naar het tweede koffie uurtje?
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 & materiaal
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. Daarnaast krijgt elke groep beneden een nieuwe natte hoek.
De nieuwe splinternieuwe Veilig Leren Lezen methode voor groep 3 is
aangeschaft à 23.000,00.
Het grote lokaal van groep 8 gaat verbouwd worden in de zomervakantie.
Doordat we een lokaal tekort komen voor de twaalfde groep, wordt de
personeelskamer verbouwd als klaslokaal. Deze ruimte is aangemerkt als
klaslokaal. Wanneer onze personeelsruimte een klaslokaal wordt, hebben
we geen personeelsruimte meer én geen ruimte meer voor logopedie.
Daarom hebben we er voor gekozen om het grote lokaal, waar nu groep 8
les krijgt, te verbouwen. Dit lokaal wordt net als alle andere lokalen een
lokaal met normale afmetingen. Er wordt een muur en een extra deur
ingezet, zodat we hier onze personeelsruimte en logopedieruimte kunnen
creëren.

Overblijven
Het komt regelmatig voor dat er betalingsachterstanden ontstaan bij het overblijven. U krijgt
dan hierover bericht of u wordt gebeld. Wanneer een leerling 10x zònder betalen heeft
overgebleven stopt de dienstverlening. U kunt kan dan geen gebruik meer maken van het
overblijven. Voor de zekerheid zetten we hieronder het IBAN-nummer van de TSO:
IBAN NL75RABO 0133 345866 ten name van CBS De Fontein-ov, o.v.v. naam van uw kind en
groep.

Nieuwsbrief

pagina 6

Belangrijke data:
Dinsdag 12 juni

MR-vergadering en afscheid voorzitter Renate Snel

Woensdag 27 juni

Afscheidsavond groep 8 in theater Het Plein

In week 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.

