Nieuwsbrief CBS De Fontein
juli 2018
Schooljaar 2017-2018 nr. 10

Nieuws van de directie
Beste ouders,
Inhoud
Beste ouders

1

Personeel/groepsverdeling

2

Summerevents

3

Ouderbetrokkenheid

4

Overblijven/Met dank aan

5

Nieuws vanuit de Peuterbol

6

Belangrijke data

7

Wat
komen gaat


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

Nog een week en een paar dagen dan is
het schooljaar 2017-2018 afgerond.
Deze week vinden nog de laatste
rapportgesprekken plaats.
Op woensdag 11 juli a.s. zullen we de
deuren sluiten. De eerste schooldag is
op 27 augustus.
Wat hebben we veel gedaan dit
schooljaar! Ik denk aan:
 De opening van het nieuwe
schoolgebouw.
 Het inrichten van het
onderwijsterras.
 Het opstarten van
ontwikkelingsgericht (OGO)
onderwijs bij de onderbouw.
 Sportdagen, clinics en de
Koningsspelen.
 De Cito-toetsen.
 Opstarten van de moestuinen
in groep 6.
 De fruitdagen die geregeld
werden door u.
 Het afscheid van groep 8
 De ouder-kop-groepavond.
 De koffie-ochtenden.
 Etc. etc.
Eigenlijk is het teveel om op te
noemen! We hebben een mooi
schooljaar gehad en ik ben blij dat ik
hier onderdeel van uit mag maken.

Uw kind zit op een fijne school waar het
zich welkom en veilig kan voelen. We
werken met een prachtig team van
professionals die elke dag voor uw kind
klaar staan.
Ik zou zeggen: Op naar weer zo’n goed
schooljaar!
Ik wens u een hele fijne vakantie toe en
zie u graag weer bij de deur op maandag
27 augustus.

Caroline Nieuwstraten
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Babynieuws! Juf Mirjam van Beekom heeft een kindje gekregen, een prachtig
meisje Hanne genaamd. Juf Mirjam en Hanne maken het uitstekend!

Groep 8 een
prachtige film heeft
gemaakt en deze
heeft laten zien op
de afscheidsavond?
We van de leerlingen
van groep 8 een
mooi aandenken
hebben gekregen,
een plantaan op het
schoolplein?
Alle kaslokalen van
de
onderbouwgroepen
in de zomervakantie
verbouwd worden?
Er komen nieuwe
muren en vloeren.

Donderdag a.s. gaat juf Veronique van Helten, onze intern begeleider, met
zwangerschapsverlof. We wensen haar een hele fijne tijd toe.
Juf Suzanne Nobels heeft een andere baan. Zij gaat werken bij het Albeda College
als docent pedagogiek en didactiek voor onderwijsassistenten in opleiding. Juf
Suzanne heeft vele jaren op onze school gewerkt. We gaan haar missen. Daarnaast
begrijpen wij heel goed dat zij ingaat op een nieuwe uitdaging en invulling van haar
carrière. Wij wensen haar alle goeds!

Juf Suzanne Nobels zou in het nieuwe schooljaar groep 3-4 les gaan geven. We
hebben voor haar een uitstekende nieuwe collega gevonden: juf Jamie van
Rijbergen. Juf Jamie is een juf die graag binnen onze vereniging wilde gaan werken.
Zij zal zich middels een brief aan u voorstellen. Wij zijn blij dat zij ons team komt
versterken.
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Summerevents Ridderkerk
Ook in deze vakantie worden er weer heel veel activiteiten georganiseerd door Welzijn
Ridderkerk. Neemt u een kijkje op www.welzijnridderkerk.nl
Bij deze nieuwsbrief versturen we de twee overzichten van de activiteiten die
aangeboden worden. Hieronder leest u de spelregels:
Er kan alleen via de website www.welzijnridderkerk.nl of per e-mail via
inschrijven@welzijnridderkerk.nl worden ingeschreven;
• Naam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer en het vermelden van de
activiteit zijn verplicht. Er volgt geen inschrijving bij het ontbreken van één van
bovenstaande gegevens;
• Er wordt ingeschreven op datum en tijd van ontvangst (vanaf 22 juni 9.00 uur); • Kijk
goed voor welke leeftijd een activiteit is. Ben je jonger of ouder dan aangegeven op de
dag van de activiteit dan kun je helaas niet aan de activiteit deelnemen;
• Als de inschrijflijst vol is, wordt er een reservelijst aangemaakt. Mocht je alsnog
kunnen deelnemen dan wordt er telefonisch contact opgenomen. Kom niet naar de
activiteit als je niet gebeld bent. Dit voorkomt verwarring en teleurstelling;
• Bij 2x zonder kennisgeving niet op komen dagen voor een activiteit of uitstapje is
deelname aan andere activiteiten en uitstapjes niet meer mogelijk;
• Om je in te schrijven voor het uitstapje naar de Efteling moet je minimaal aan 3
andere activiteiten (m.u.v. uitstapjes) deelnemen;
• Het is mogelijk om te betalen met de Ridderkerkpas;
• Er worden foto’s gemaakt tijdens de activiteiten. De foto’s worden geplaatst in De
Combinatie en op de Facebookpagina van Welzijn Ridderkerk. Mocht er bezwaar zijn
tegen het plaatsen van de foto’s dan graag vermelden bij de inschrijving.
Veel plezier toegewenst!
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Ouderbetrokkenheid

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


We weer starten op
maandag 27
augustus.

Ouder-koffie-ochtenden.
Inmiddels zijn er op verschillende data de ouder-koffie-ochtenden gehouden. Deze
waren een succes. Op informele wijze hebben we met elkaar gesproken over
schoolse zaken, wat goed gaat en wat beter kan. Ook volgend schooljaar zullen we
deze koffieochtenden inplannen. U krijgt van ons nog de precieze data.
Komt u ook een keertje meepraten? U bent van harte welkom.

Ouder-kop-groep-avonden
Dit schooljaar zijn we voor het eerst gestart met de ouder-kop-groep-avonden. Als
school willen we u graag informeren over ontwikkelingen, daarnaast wordt uw
inbreng van onderwerpen erg gewaardeerd. In het nieuwe schooljaar staan deze
avonden ook gepland, te weten op:
Woensdagavond 31 oktober 19.00 uur-20.30 uur
Woensdagavond 30 januari 19.00 uur-20.30 uur
Woensdagavond 22 mei 19.00 uur-20.00 uur
U krijgt voor deze avonden een officiële uitnodiging met strookje waarop u aan kunt
geven of u komt en welke onderwerpen u in wilt brengen.
U bent van harte welkom!

Nieuwsbrief

pagina 5

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.

Met dank aan….
Zonder de hulp van u kunnen we vele zaken niet uitvoeren. Vrijwillige hulp zorgt
ervoor dat zóveel zaken doorgang kunnen vinden: fruitochtenden, hulp bij
activiteiten, leesouders, klusjes, overblijven, oudercommissie, kunstcreaties, halen
en brengen naar buitenschoolse activiteiten, afscheid groep 8… en ga zo maar door.
Via deze weg willen wij u ontzettend bedanken voor uw betrokkenheid en
aangeboden hulp. We hopen dat we in het nieuwe schooljaar weer een beroep op u
mogen doen?
Woensdag 4 juli van 12.30 uur tot 13.30 uur willen we alle betrokkenen
in het zonnetje zetten!
U heeft hiervoor inmiddels een uitnodiging gekregen. Kunt u hierbij niet aanwezig
zijn? Weet dan dat we u hulp zeer waarderen!
Daarnaast willen we ook de lokale winkeliers bedanken voor hun betrokkenheid. Zo
heeft slagerij Vreugdenhil voor een fantastische BBQ gezorgd voor groep 8. Ook
bakkerij Vos heeft voor ons lekker vers stokbrood geleverd. Dank daarvoor, op deze
manier kunnen we voor elkaar iets betekenen.
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Nieuws vanuit de Peuterbol
Zomervakantie:
Nog een paar dagen en de zomervakantie is aangebroken. Maar voordat wij gaan
genieten van onze welverdiende vakantie, willen wij het jaar gezellig met elkaar
afsluiten. Op donderdag 12 juli sluiten wij het schooljaar 2017/2018 af d.m.v. een
high lemonade
Maandag 27 augustus is het weer eerste schooldag.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!!
Inloopochtenden:
De eerste week na de zomervakantie hebben wij een langere inloopochtend. U
kunt dan tot half 10 in de klas blijven/kijken.
Lokaal:
Tijdens de zomervakantie krijgt de Peuterbol evenals de lokalen van de Fontein
een nieuwe vloer en worden de muren ook aangepakt. Ook krijgt de Peuterbol
een nieuw keukenblok. Wij zijn benieuwd naar het eindresultaat.
Studiedag:
Op vrijdag 28 september hebben wij een studiedag. Dit houdt in dat de Peuterbol
die dag gesloten is.
Wist u dat:
 Wij een nieuwe plaatsingsmedewerker hebben? Ingrid van Hattem is
bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag. Haar e-mailadres is:
ingridvanhattem@s-k-r.nl Telefonisch is Ingrid bereikbaar op: 0180499322.
 De Peuterbol 9 dagdelen per week open is? Maandag, dinsdag woensdag,
donderdag en vrijdag van 8.45 uur tot 11.45 uur en maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 13.00 uur tot 16.00 uur.
 U altijd een afspraak kan maken voor een rondleiding op de Peuterbol?
Wij zijn telefonisch bereikbaar via: 0180-200055
 U altijd een inschrijfformulier kunt ophalen bij de pedagogisch
medewerkers op de Peuterbol?
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Belangrijke data:
Week 27

Rapportgesprekken

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 wenst u een hele fijne
zomervakantie toe!

