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In het leven is niet altijd alles
vanzelfsprekend. Soms zijn er
omstandigheden waar we zelf geen vat op
hebben en moeilijkheden die ons
overkomen. Heeft u of uw kind extra hulp
nodig? Weet dan dat wij via onze intern
begeleider in contact kunnen komen met
maatschappelijk werk en/of het CJG.
Daarnaast biedt de gemeente Ridderkerk
vele mogelijkheden voor ondersteuning op
bijvoorbeeld financieel gebied.
U kunt alle informatie hierover vinden op
www.ridderkerk.nl

Wat
komen gaat


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

Er is speciaal een folder ontwikkeld ‘Heeft u
een laag inkomen? Gemeente Ridderkerk
helpt!
U kunt de gemeente ook bellen op
werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur op
nummer 0180-451 234

Huisvesting

Caroline Nieuwstraten
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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.

In februari start juf Karin Los in groep 8 met haar werkzaamheden op maandag, dinsdag en woensdag.
Wij wensen haar veel werkplezier toe!
Vanaf dit schooljaar komt de informatieavond te vervallen en willen we op een andere wijze
ontmoeting mogelijk maken.
Voor de instroomgroep hebben we gelukkig twee hele fijne leerkrachten gevonden: juf Wendi van der
Hel (ma/di) en juf Ingrid Klein (woe/do/vr). Zij starten op dinsdag na de voorjaarvakantie met de 4 e
Maandagochtend 27 augustus a.s. openen de schooldeuren zich om 8.20 uur voor leerlingen
kleutergroep in de ruimte van de Buitenbol van SKR. De voorbereidingen voor deze opstart zijn al
en hun ouders. Alle ouders en leerlingen zijn van harte welkom om het eerste uur te
gaande.
gebruiken voor ontmoeting. Loopt u met uw kind mee naar de groep(en) van uw kind(eren).
Een ieder is vrij om rond te kijken en kennis te maken met de juf of meester. Broertjes en
Ouderbijdrage
zusjes mogen ook bij elkaar in de klassen kijken. U kunt een rondje door de gehele school
Het primair
onderwijs
is gratis,
vragen
alleen
eengroep
vrijwillige
ouderbijdrage
€ 40,00 per
maken en
informeel
kijkenwe
in de
klassen.
In de
van uw
kind kunnenvan
de kinderen
hunjaar voor
alle extra
leuke
activiteiten.
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
Uit onze
dat er
dit moment
100 betalingen niet
zijn.
Dit betekent
dat
staatadministratie
er koffie voorblijkt
u klaar.
Omop9.30
uur is de nog
kennismakingsronde
tengedaan
einde en
starten
we
wij nog
4000,00
met€ de
lessen.tekort komen om de bussen te betalen en de parken die we gereserveerd hebben
voor de schoolreis. Onze administratrice neemt met elke ouder die nog niet heeft betaald telefonisch
contact
om te
òf de
betaling
gedaan
wordt.om vanaf 14.45 uur tot 15.15 uur een kijkje
Op op
vrijdag
31vragen
augustus
bent
u van harte
welkom
te nemen in de groep van uw kind. Uw kind zal vertellen wat hij/zij heeft gedaan, welke
De facturen
betaald worden en dat kan op dit moment niet. Na enige tijd
regels ervoor
zijn de
en schoolreis
hoe e.e.a. moeten
werkt inwel
de groep.
zien wij ons genoodzaakt om de schoolreis niet door te laten gaan. Vorig schooljaar heeft de ouder
commissie
door en
de bent
niet betaalde
moeten
verwerken
Moet uook
werken
u niet in ouderbijdrage
de gelegenheideen
omschadepost
te komen? Geen
nood,
u krijgt van
het € 1600,00.
informatiepakket van de groep via de DiGiduif toegestuurd. Daarnaast zullen we aan de
omude
ronde
school te lopen
met de leerlingen, zodat
HeeftVSO-medewerkers
u nog niet betaaldvragen
dan kunt
40,00
perdoor
kindde
overmaken
op rekeningnummer
ook
zij
hetzelfde
meemaken.
NL66RABO013.30.51.439 ten name van O.C. C.B.S. de Fontein te Ridderkerk, onder vermelding van de
naam van uw kind en de groep.
We zien u graag a.s. maandag 27 augustus!

DiGiduif gaat over in Social Schools. (www.socialschools.nl)
De organisatie Digiduif houdt binnenkort op te bestaan en is overgenomen door Social Schools. Hoe
deze transitie verloopt krijgt u van ons via een aparte DiGiduif in uw mailbox. Stap voor stap nemen we
u mee door dit proces. Andere scholen vanuit PCPO zijn ons al voorgegaan. De overstap brengt geen
enorme inspanningen vanuit de kant van ouders met zich mee. U wordt door ons op de hoogte
gehouden!

Rapporten
In maart krijgt u het rapport van uw kind. We hebben enkele kleine wijzigingen aangebracht. Zo worden
niet meer alle tekstvakken van alle leervakken bij alle leerlingen individueel ingevuld. Tijdens het
gesprek met de leerkracht kan hij/zij e.e.a. goed toelichten. U zult voor de voorjaarsvakantie een
DiGiduif-bericht ontvangen waarin u aan kunt geven op welk tijdstip u kunt komen voor het
voortgangsgesprek. De ouderavonden worden gehouden op dinsdag 5 maart en donderdag 7 maart. U
bent van harte welkom.
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Schrijven: Aan elkaar…of blokschrift?
Kinderen kunnen grofweg op twee manieren leren schrijven: in blokletters (losse letters) of in
verbonden schrift (aan elkaar schrijven). In Nederland wordt op de meeste scholen vanaf
groep 3 het verbonden schrift aangeleerd. Toch schrijven oudere kinderen steeds minder
verbonden. Het laatste peilingsonderzoek van Cito laat zien dat in groep 8 nog maar 65
procent van de leerlingen een volledig verbonden schrift hanteert.
Zowel verbonden schrift als blokschrift stellen kinderen voor motorische uitdagingen. Ook
hebben beide invloed op de cognitieve ontwikkeling. Dit betreft letterkennis, technische
leesvaardigheid, spelling en stelvaardigheid.
Steeds meer scholen lijken te kiezen voor het aanleren van blokschrift in plaats van
verbonden schrift. De kerndoelen geven geen richtlijnen voor welk schrift moet worden
aangeleerd, alleen dat het een leesbaar schrift moet zijn. Scholen mogen dus zelf bepalen
welk schrift ze hun leerlingen aanleren.
CBS De Fontein heeft, na het intern bestuderen van uitkomsten van diverse onderzoeken,
ervoor gekozen vanaf schooljaar 2019-2020 direct bij de start van het schrijfonderwijs te gaan
schrijven met blokletters. Dit stelt de leerlingen in staat om sneller het blokschrift te
ontrafelen dat nodig is voor het lezen.

Staken
Op vrijdag 15 maart staat er een landelijke staking van de gehele onderwijssector gepland. Na
de inventarisatie onder de leerkrachten van De Fontein is gebleken dat de school op deze dag
dicht is. Er zouden anders teveel klassen onbemand zijn. Op vrijdag 15 maart zijn de
leerlingen dus vrij.
De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs en
Onderzoek op 15 maart een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger
onderwijs. De AOb is met ongeveer 84.000 leden de grootste onderwijsbond. De bond wil dat
het kabinet dit jaar bijna 3 miljard euro vrijmaakt voor onderwijs. Dat bedrag moet in de jaren
die volgen oplopen. FNV Onderwijs en Onderzoek vertegenwoordigt samen met de AOb alle
sectoren in het onderwijs.
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Cito-toetsen
Uw kind maakt op de basisschool in acht jaar tijd meerdere Cito toetsen. Alle
leerlingen van De Fontein hebben de Cito-toetsen net afgerond. Wat is een
Citotoets en wat betekent een Citoscore?

Wilt u meehelpen met
activiteiten op school?
Dat kan!
Bijvoorbeeld meehelpen met
het fruit schillen?

Door de toetsuitslagen krijgt u informatie over de prestaties van uw kind: is de
lesstof goed bij hem/haar overgekomen? Onze school krijgt informatie over het
resultaat van het gegeven onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Op basis
van deze aandachtspunten kan zo nodig het onderwijs worden verbeterd.

Of meehelpen bij het
overblijven?

Heeft uw kind bij de uitslag van de Citotoetsen een letter staan? Kijk dan in het rijtje
hieronder:

U kunt bij de directie
informatie vragen
hierover.







A – 25% – hoogst scorende leerlingen
B – 25% – ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
C – 25% – net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
D – 15% – ruim onder het landelijk gemiddelde
E – 10% – laagst scorende leerlingen
Uw kind heeft de Cito-score waarschijnlijk al teruggekregen. Op de ouderavonden in
maart zal de juf of meester van uw kind e.e.a. toelichten en u kunt dan natuurlijk uw
vragen stellen.
Onze school vergelijkt via het leerlingvolgsysteem de behaalde score van uw kind
met zijn eerder behaalde scores. Zo ziet u hoe de scores zich ontwikkelen en hoe uw
kind zich dus ontwikkelt.
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Belangrijke data februari 2019:
Vrijdag 22 februari
Maandag 4 maart
Dinsdag 5 maart

start voorjaarsvakantie (leerlingen op vrijdag vrij)
leerlingen vrij ivm een studiedag
starten de lessen weer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het team van CBS De Fontein
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