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De meeste kinderen vinden het heerlijk
om buiten te spelen. De frisse lucht is
natuurlijk heel gezond, maar actief
spelen helpt ook om
bijvoorbeeld overgewicht te
voorkomen en het is goed voor
de motorische ontwikkeling. Door met
andere kinderen buiten te spelen wordt
het kind sociaal sterker. Kinderen
ontwikkelen zich juist door zelf veel te
spelen.
Speelt uw kind vaak lekker buiten met
anderen?

Wat
komen gaat

Wij besteden hier aandacht aan! In
deze nieuwsbrief leest u hoe we dat
doen.



U leest wat komen
gaat aan het einde van
Huisvesting
4
deze nieuwsbrief. Alle
data zijn op deze plek
op een rij gezet voor u.
Caroline Nieuwstraten
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dat..........
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DoorMaandagochtend
onder schooltijd27diverse
spellen
met verschillende
materialen
uit uur
te proberen
willen we het
augustus
a.s. openen
de schooldeuren
zich om 8.20
voor leerlingen
buitenspelen
nà schooltijd
stimuleren.
Wellicht
er weer
nieuwe
rage!
en hun ouders.
Alle ouders
en leerlingen
zijn vanontstaat
harte welkom
omeen
het eerste
uur
te
gebruiken voor ontmoeting. Loopt u met uw kind mee naar de groep(en) van uw kind(eren).
Eenschooltijd
ieder is vrijzullen
om rond
en kennis
te makenmet
metof
dezonder
juf of meester.
Broertjes
en
Onder
we te
dekijken
volgende
spelvormen
materialen
aanbieden:
zusjes mogen ook bij elkaar in de klassen kijken. U kunt een rondje door de gehele school
maken
kijken in de klassen.
In dedecember
groep van 2018
uw kind kunnen de kinderen hun
Agenda
vanendeinformeel
buitenspeelweken
tot en met
klasgenootjes weer ontmoeten en u kunt kennismaken met de juf of meester. U krijgt een
informatiepakket mee over de betreffende groep dat u rustig thuis kunt lezen. Natuurlijk
Datum:
Week:
Spellen:
staat er koffie voor u klaar. Om 9.30 uur is de kennismakingsronde ten einde en starten we
3-09-20118 t/m 14-09-2018
36/37
touwtje springen
met de lessen.
17-09-2018 t/m 28-09-2018
38/39
jojo -en
Op vrijdag
31
augustus
bent
u
van
harte
welkom
om
vanaf
14.45
uur
tot
15.15
uur een kijkje
01-10-2018 t/m 12-10-2018
40/41
knikkeren
te nemen in de groep van uw kind. Uw kind zal vertellen wat hij/zij heeft gedaan, welke
19-10-2018
42
Paaltjes voetbal
regels er zijn15-10-2018
en hoe e.e.a.t/m
werkt
in de groep.
22-10-2018 t/m 26-10-2018
43
Herfstvakantie
Moet u werken
en
bent
u
niet
in
de
gelegenheid
om
te
komen?
Geen
nood,
u krijgt het
29-10-2018 t/m 09-11-2018
44/45
basketballen
informatiepakket van de groep via de DiGiduif toegestuurd. Daarnaast zullen we aan de
12-11-2018 t/m 30-11-2018
diabolen
VSO-medewerkers
vragen om de ronde door de46/47
school te lopen met de leerlingen,
zodat
03-12-2018
t/m 14-12-2018
48/49
Hockey
ook zij hetzelfde
meemaken.
We zien
u graag
a.s. maandag
27 augustus!
Meester
Jerry
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Naast deze activiteiten staan de beweegkriebellessen bij de kleuters en de sportdag van de groep
en 3-4 (vrijdag 28 september) ook al ingepland. Over de sportdag van de groepen 3 en 4 krijgt u
nog apart bericht.
U leest het….sport, spel en bewegen vinden we heel belangrijk!
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Ouder-vertelgesprekken

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

Zoals vermeld in de nieuwsbrief van augustus reserveren we in de maand september
tijd voor u. In deze maand staan de ouder-vertelgesprekken centraal. U kent uw kind
vanaf de eerste dag. U heeft uw kind zien opgroeien en weet wat wel en niet werkt.
In het ouder-vertelgesprek staat de afstemming tussen u als ouder en leerkracht
over de ontwikkeling van uw kind centraal. U vertelt het de leerkracht.
Doet u mee?
In de weekbrief van de groep van uw kind wordt verdere informatie hierover
gegeven. We zien u graag in september!

Onze ouder-kopgroep-avonden staan gepland op:
Woensdagavond 31 oktober
Woensdagavond 30 januari
Woensdagavond 22 mei

Stakingsactie Primair Onderwijs woensdag 12 september regio
Zuid-Holland.
Hoewel wij ons ernstig zorgen maken over de toekomst van het onderwijs en de
voorgenomen stakingsactie van harte ondersteunen, is onze school op woensdag 12
september open. De lessen gaan gewoon door.
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Logopedie op De Fontein
Op onze school is sinds vorig schooljaar een locatie van Logopedie de Jong
gevestigd. Wanneer uw kind zorg nodig heeft op het gebied van het praten, de
spraak, het begrijpen van taal en het vertellen kunt u bij ons terecht. Ook op het
gebied van lezen en spelling.

www.logopedie-dejong.nl
De logopedische behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket van de
zorgverzekeraar van uw kind. De kosten hiervoor worden rechtstreeks gedeclareerd
bij de zorgverzekeraar.
Voor aanmelding bij de praktijk is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.
De logopedische behandeling begint met een gesprek met u waarin de hulpvraag
besproken wordt om de klacht zo goed mogelijk in kaart te brengen. Na dit
intakegesprek wordt tijdens de volgende behandelingen een spraaktaalonderzoek
gedaan. Samen met u zal een behandelplan opgesteld worden zodat uw kind zo
goed mogelijk geholpen zal worden.
Wilt u meer weten hierover, vraag het ons of neem contact op via de gegevens van
de website.

Zending
Ook dit jaar gaan we weer sparen voor een fantastische organisatie, namelijk FCMH
De Family in Christ Mission Holland (FCMH) is een stichting die is opgericht in 1993
met als doel de Family in Christ Mission (FCM) in Zambia op allerlei manieren zoveel
mogelijk te ondersteunen.
Juffrouw Bo van Luik is deze zomervakantie les gaan geven in Zambia en heeft daar
veel gezien. Onder andere de schaarste aan materialen, de inzet van middelen is
onder de maat. Juf Bo heeft al veel materiaal kunnen schenken gelukkig, maar er
kan nog veel meer. Uw bijdrage zal in goede handen zijn en Juf Bo zal u regelmatig
dit schooljaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Spaart u mee?

Nieuwsbrief

pagina 5

Fiets (lampjes) controle
In samenwerking met buurtpreventie Bolnes, politie Ridderkerk, Klootwijk
fietsenmaker en Facet Ridderkerk zullen wij aankomende vrijdag 14 september
weer een fiets controle uitvoeren.
Het verzoek is dan ook vanuit ons allen of de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 op
de fiets naar school kunnen komen en deze te plaatsen bij beide hoofd ingangen.
Het doel is om kinderen veiliger over straat te laten gaan; in de winter maanden
zijn de wegen vaak gladder, natter en word het sneller donker. Daarom is het
belangrijk dat uw kind veilig over straat gaat. Wij zullen de fietsen op 5 punten
controleren: fietsbel, remmen, ketting, banden en licht. Mocht een fiets niet
voldoen aan de eisen dan zullen wij een kaartje ophangen.
Wij hebben met de fietsenmaker Klootwijk een afspraak staan dat als er een
kaartje aan de fiets hangt middels dit kaartje de fiets gemaakt kan worden met
wat korting. Sommige handelingen kunt u waarschijnlijk prima zelf uitvoeren,
maar mocht het nodig zijn dat er een fietsenmaker aan te pas moet komen weet
dan dat hij voor u open staat. Helaas is de fietsenmaker de week erna wel dicht
vanwege vakantie. Vanaf de 24e kunt u weer bij hem terecht.
Wij hopen dat u het net zo belangrijk vind als wij!

Buurtsport!

De buurtsport zal vanaf woensdag 5 okt weer
starten en weer plaatsvinden in de gymzaal aan de Noordstraat (MFA Bolnes) van
13:00 – 15:00.
Vorig jaar was het een groot succes en hebben wij daarom ook nu ervoor gekozen
om deze het hele jaar door te laten lopen m.u.v. de vakanties. Ook kunnen er niet
meer dan 50 kinderen in dus als het vol is, is het vol!
De kinderen kunnen hier komen en gaan en allerlei verschillende sporten en
spellen doen. Er is wel een stuk sociale controle, maar wij zijn geen opvang wat
inhoud dat kinderen kunnen komen en gaan wanneer zij willen en wij als Facet
hier niet verantwoordelijk voor zijn.
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Schoolgids 2018-2019
De nieuwe schoolgids is in de maak. Binnenkort kunt u de nieuwste versie lezen op onze
website.

Warmte boven (vervolg)
Gelukkig is het op dit moment minder warm, maar een structurele oplossing voor de warme
temperaturen op de bovenverdieping is er nog niet. Het plaatsen van de airco’s gaf voor de
zomervakantie iets verlichting vertelden de leerkrachten en de leerlingen, maar is zeker niet
afdoende. Daarbij komt dat wij de airco’s niet heel goed kunnen plaatsen door de maat van
de ramen. De bijgeleverde uitschuifbare latten met opening die in de ramen gezet kunnen
worden passen niet. Hiervoor moet een andere oplossing komen.
Weet dat wij samen met u dezelfde mening delen. De klimaatbeheersing boven is niet op
orde bij warm weer! We doen hier het volgende aan:
 De airco’s worden aangezet.
 Screens blijven ‘s nachts dicht, ramen staan open waar het kan.
 ’s Morgens ventileren we direct.
 Leerlingen mogen drinken meenemen.
 De klasdeur staat open wanneer de airco niet in gebruik is.
Bovenstaande zaken bieden nog geen structurele oplossing. De geprekken hierover met de
gemeente zijn nog gaande.

Nog even….
Een aantal ouders vroegen zich af waarom er door sommige groepen 15 minuten langer
gegymd wordt. Hieronder leest u waarom dit zo is:
 Ongeveer 400 leerlingen maken dagelijks gebruik van de gymzaal. Dit zijn de
leerlingen van De Fontein en De Bosweide. De reguliere lesuren zijn daar op 15
minuten na niet voor toereikend.
 Op beide scholen wordt er volgens de norm weer 2x per week door een
vakleerkracht gymnastiek lesgegegeven. Voorheen was dit 1x, omdat we heel ver
moetsen lopen naar de Pretoriusstraat. Daarnaast hebben we vanuit het Ministerie
van Onderwijs financiele input gekregen om bijvoorbeeld een vakleerkracht
bewegingsonderwijs aan te nemen.
De 15 minuten die langer wordt gegeven, wordt op een ander moment gecompenseerd.
Komt dit geheel niet goed uit, gaat u dan even in overleg met de leerkracht.

Belangrijke data:
Vrijdag 31 augustus
Woensdag 12 september
Gehele maand
Vrijdag 14 september
Vrijdag 28 september

Ouders om 14.45 uur welkom: leerlingen vertellen…
Leerlingen niet vrij (wij staken niet)
Ouder-vertelgesprekken
Fietscontrole
Sportdag groepen 3 en 4

Het team van CBS De Fontein

