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Beste ouders,
Dit is de laatste nieuwbrief van het jaar
2018. We tellen af, op naar het nieuwe
jaar! Wat zal het ons brengen?
Dit tellen begint ook met advent.
De adventstijd begint 4 zondagen voor
Kerstmis. Dit jaar is de adventsperiode van
zondag 2 december tot zondag 23
december.
De Advent is de tijd van voorbereiding op
het kerstfeest; de tijd waarin de komst en
wederkomst van Jezus Christus wordt
verwacht. Omdat het Latijnse woord voor
'komst' of 'het komen' 'adventus' is,
worden de vier weken vóór Kerst 'Advent'
genoemd.



Wat
komen gaat

De periode geldt staat in het teken van de
vreugdevolle verwachting van het
kerstfeest en het hoopvol uitzien naar de
komst/geboorte van de Jezus.

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

Op onze school staan ook wij stil bij deze
adventsperiode, door het elke dag
aansteken van een kaars en de
Bijbelverhalen te vertellen die de komst
van Jezus aankondigen.

Huisvesting

Het thema dat hieraan verbonden is, is “Tel
je mee?”.

Caroline Nieuwstraten

Meneer Exactus houdt erg van tellen. Hij telt
alles: de vogels in de lucht, bootjes op het
water, bomen langs de weg en nog veel
meer. Op een dag krijgt hij een belangrijke
opdracht van de keizer in Rome: Meneer
Exactus moet mensen tellen in Bethlehem. Hij
begint meteen. Sommige mensen vinden dat
ze dubbel tellen, een klein meisje zegt dat ze
maar half meetelt. Maar voor meneer
Exactus telt ieder-één (niet ieder-twee of
ieder-half). Als Jozef en Maria aan zijn tafel
komen, schrijft hij twee namen op. Een kind
in de buik telt niet mee, legt hij uit. En een
ezel trouwens ook niet. De volgende dag
blijkt dat de lijst van meneer Exactus toch
niet helemaal compleet is…
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Nieuwsbrief CBS De Fontein
Personeel
Maandagochtend

Let u nog op de
verkeersveiligheid bij het aanen uitgaan van de school?
Soms ontstaan er onveilige
situaties bij het brengen en
halen van de leerlingen.
Vanuit de Oudercommissie :
Wij zouden graag voor alle
leerlingen nieuwe
sportshirtjes willen
aanschaffen, maar deze zijn
vrij kostbaar en kunnen niet
van de ouderbijdrage betaald
worden. Wanneer u of uw
bedrijf ons zou willen
sponsoren voor deze
aanschaf zou dit fantastisch
zijn. U kunt contact opnemen
met de oudercommissie of
Caroline Nieuwstraten.
De Kidsrun komt er weer aan!
Doet uw kind mee? De run
wordt op 6 april gehouden.
De inschrijvingen voor dit
evenement wordt in
februari/maart
georganiseerd. U krijgt hier
nog bericht over.

Het zwangerschapsverlof van onze intern begeleider juf Veronique Hardenbol is bijna afgelopen. Na de
kerstvakantie zal zij weer starten met haar werkzaamheden. Op welke dagen zij zal gaan werken
Vanaf dit schooljaar komt de informatieavond te vervallen en willen we op een andere wijze
verneemt u via een apart bericht via de DiGiDuif.
ontmoeting mogelijk maken.
Juf Corina Schoonebeek heeft fantastisch werk verricht als plaatsvervangend intern begeleider ten tijde
Maandagochtend 27 augustus a.s. openen de schooldeuren zich om 8.20 uur voor leerlingen
van het zwangerschapsverlof van juf Veronique Hardenbol. Wij bedanken haar voor haar enorme inzet
en hun ouders. Alle ouders en leerlingen zijn van harte welkom om het eerste uur te
en accuratesse. Na de kerstvakantie, wanneer juf Veronique weer terug is, zal juf Corina Schoonebeek
gebruiken voor ontmoeting. Loopt u met uw kind mee naar de groep(en) van uw kind(eren).
andere werkzaamheden gaan verrichten op onze school. Wat deze invulling gaat zijn verneemt u via een
Een ieder is vrij om rond te kijken en kennis te maken met de juf of meester. Broertjes en
apart DiGiduifbericht.
zusjes mogen ook bij elkaar in de klassen kijken. U kunt een rondje door de gehele school
maken en informeel kijken in de klassen. In de groep van uw kind kunnen de kinderen hun
klasgenootjes weer
ontmoeten en u kunt kennismaken met de juf of meester. U krijgt een
Buitenschoolse
opvang
informatiepakket
mee
de betreffende
groep dat u rustig
thuis
kuntorganiseren
lezen. Natuurlijk
Na de kerstvakantie zal BSOover
De Buitenbol
hun buitenschoolse
opvang
deels
op het
staat
er
koffie
voor
u
klaar.
Om
9.30
uur
is
de
kennismakingsronde
ten
einde
envan
starten
we
onderwijsterras van onze school. SKR heeft immers bijgedragen aan de financiering
het terras,
met
de
lessen.
zodat zij er ook gebruik van kunnen maken. Op maandag, dinsdag en donderdag zullen kinderen vanuit
de groepen 4 t/m 8, die gebruik maken van de BSO via SKR, gaan spelen/leren/knutselen etc. op het
Opvan
vrijdag
31 augustus bent u van harte welkom om vanaf 14.45 uur tot 15.15 uur een kijkje
terras
De Fontein.
te nemen in de groep van uw kind. Uw kind zal vertellen wat hij/zij heeft gedaan, welke
regels er zijn en hoe e.e.a. werkt in de groep.

Gescheiden ouders

Wanneer
gaan
is dit
zeer ingrijpende
voor
alle betrokkenen.
Moetouders
u werken
enscheiden
bent u niet
in een
de gelegenheid
om tegebeurtenis
komen? Geen
nood,
u krijgt het Met
nameinformatiepakket
voor de kinderenvan
kunnen
de
effecten
groot
zijn,
want
er
verandert
zoveel.
de groep via de DiGiduif toegestuurd. Daarnaast zullen we aan de
VSO-medewerkers vragen om de ronde door de school te lopen met de leerlingen, zodat
Uit onderzoek
blijkt dat
kinderen die een scheiding meemaken van hun ouders, 2 keer zoveel
ook zij hetzelfde
meemaken.
problemen hebben als kinderen uit gezinnen waarvan de ouders bij elkaar zijn. Dit kunnen verschillende
problemen
Denka.s.
bijvoorbeeld
aanaugustus!
sombere gevoelens, angstige gevoelens, een laag zelfbeeld,
We zienzijn.
u graag
maandag 27
problemen op school, agressief gedrag, risicovolle gewoontes of problemen met leeftijdsgenoten. Een
scheiding kan dus flinke negatieve effecten hebben op een kind. Toch blijkt ook uit onderzoek dat
ondanks deze verhoogde kans op problemen dat de meerderheid van deze kinderen toch opgroeien tot
goed functionerende volwassenen. (Bron; Psychogoed)
Als school hebben we goede afspraken gemaakt omtrent gescheiden ouders en de kinderen. Het
uitgangspunt is hierbij dat wij als team van leerkrachten en begeleiders er altijd voor het kind zijn. Voor
ons staat het kind centraal. Wij zullen dan ook altijd handelen in het belang van het kind.
In ons protocol gescheiden ouders leest u onze uitgangspunten en regelgeving omtrent gescheiden
ouders. Deze is geplaatst op onze website www.fonteinbolnes.nl
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Overblijven
Wist u dat…?
Wij onze kerstviering
in de kerk vieren?

Het komt regelmatig voor de leerlingen wel overblijven en dat hier niet voor betaald wordt.
Soms lopen de achterstanden zo hoog op dat wij ons genoodzaakt zien het overblijven van de
leerling te stoppen. U krijgt tijdig bericht van de TSO wanneer u een achterstand heeft. Wilt u
deze a.u.b tijdig inlossen? Het rekeningnummer van de TSO is: IBAN NL75 RABO 0133345866
ten name van CBS De Fontein-ov, o.v.v. naam van uw kind en groep.

Uitslag Leerling-tevredenheidspeiling 2018
Op woensdagavond 19
december hebben we de kerk
tot onze beschikking.

Hoe tevreden zijn onze leerlingen over onze school? Wat vinden ze goed gaan en wat kan
beter? Belangrijke vragen om te stellen en dat hebben we dan ook gedaan middels een
officiële enquête aan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De resultaten van CBS De Fontein
worden per vraag vergeleken met één of meerdere landelijke scores.
Hieronder leest u een aantal hoofdzaken uit de rapportage van Scholen met Succes, de
gehele rapportage krijgt u via de DiGiduif toegezonden..
Algemene tevredenheid
De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen onze school
waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven is 8,07.
Onze school scoort gemiddeld 8,79 op de vraag van het rapportcijfer. De waardering van de
leerlingen voor onze school is daarmee 0,72 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.

De uitslag van de
Oudertevredenheidspeiling
nog even op zich laat
wachten?
Scholen met Succes is druk
bezig met de rapportage.
Zodra wij deze binnen hebben
Delen wij deze uitkomsten
met u.

Rapportcijfer

Tevredenheidcijfers
In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de tevredenheidscijfers voor de
rubrieken waarover aan de leerlingen vragen zijn gesteld. De waardes in de tabel zijn van een
1 tot 3 schaal omgewerkt naar de meer gebruikelijke 1 tot 10 schaal.
Tevredenheid
1. Contact van de docent met leerlingen
2. Werkvormen
3. De groep
4. Sociale Veiligheid Leerlingen
5. 21ste eeuw vaardigheden
6. Begeleiding door juf/meester
7. De lessen en de vakken
8. De klas
9. Eigenaarschap
10. Omgang van leerlingen onderling
11. Welbevinden op school
12. Rekenen en taal

Deze peiling
9,2
8,3
8,2
8,1
8,0
7,9
7,9
7,8
7,6
7,6
7,0
7,0

Referentie
Alle scholen
8,8
8,2
8,1
8,7
7,5
7,7
7,3
7,4
6,6
8,3
6,8
6,1

We zijn zeer tevreden met de uitslag! In de volledige peiling die u wordt toegezonden, leest u
natuurlijk ook de verbeterpunten die de leerlingen aangeven.
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Nieuws vanuit Kinderopvang De Peuterbol…..

Wilt u meehelpen met
activiteiten op school?
Dat kan!

Thema:
Momenteel zitten wij in de leukste, spannendste maar ook drukste periode van het
jaar. De activiteiten die wij nu doen staan in het teken van Sinterklaas. Zodra de
goedheiligman weer naar Spanje is vertrokken, zal de kerst centraal staan in de klas
en tijdens de activiteiten.

Zo zoeken we voor
ons leesprogramma “BOUW”
ouders die op eigen
aangegeven tijdstip met
leerlingen willen lezen.

Save the date:
Dinsdag 18 december van 16.00 uur tot 18.00 uur is het kerstfeest op de Peuterbol.
Na de Sinterklaas zal de uitnodiging eruit gaan.

U kunt zich opgeven bij de juf
of meester of bij onze intern
begeleider juf
Corina Schoonebeek.

IKC avond:
Afgelopen 21 november hebben wij ons eerste IKC avond gehad.
Wat is een IKC? IKC staat voor integraal kind centrum. Een IKC is een voorziening
waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang,
peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd.
Tijdens deze avond waren de leerkrachten van de basisschool, de pm’ers van de
Peuterbol, de pm’ers van de BSO en de pm’ers van de kinderopvang aanwezig.
Tijdens deze eerste avond stond de kennismaking tussen de verschillende locaties
centraal.

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: 0180-499322.
 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?
 Er veel kinderen vanuit de Peuterbol doorstromen naar de Fontein? Wij
wensen alle kinderen veel speel- en leerplezier toe op de basisschool.
 Wij werken met het VVE programma Puk en Ko? VVE staat voor: voor- en
vroegschoolse educatie.
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Sint & Kerst
Wist u dat…?
We steeds meer gaan
samenwerken met
Kinderopvang SKR?
Met de gedachte van een
Integraal Kindcentrum in ons
hoofd hebben we een week
geleden een startavond
georganiseerd met beide
organisaties. Deze avond
stond in het teken van
ontmoeting en het bedenken
van kansen in de
samenwerking.

De maand december staat in het teken van feest, het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest.
U wordt apart geïnformeerd over beide feesten via De DiGiDuif.
Sint
Op woensdag 5 december zullen we Sinterklaas op ludieke wijze ontvangen op onze
school. Zoals eerder vermeld in een verzonden brief dat u als ouders ‘weg moet blijven…’
wordt gerectificeerd. Natuurlijk mag u meedoen als ouders en uw kind begeleiden bij dit
spannende feest.
Deze zinsnede kwam voort uit het feit en de ervaringen vanuit de Sint-werkgroep dat
ouders soms vóór de leerlingen gaan staan bij de intocht en zelfs de leerlingen verdringen.
Het is immers een kinderfeest en de kinderen behoren alles goed te kunnen zien. Daarom
een vriendelijk verzoek aan u om hier rekening mee te houden.

We gaan er een mooi feest van maken!
Kerstfeest
Ons Kerstfeest zal gehouden worden op 19 december in de avond. Deze viering zal
plaatsvinden in de kerk. De tijden van de kerstvieringen zijn door de commissie
vastgesteld.
Viering 1: achternaam A t/m L van 18:00 - 18.45
Viering 2: achternaam M - Z van 19.15 - 20.00
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Belangrijke data december:
Woensdag 5 december
Woensdag 19 december
Vrijdag 21 december
Maandag 7 januari

Sinterklaasfeest
Kerstviering in de kerk
Kerstvakantie, leerlingen vrij
Start school na de kerstvakantie

Het team van CBS De Fontein
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