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In de veertigdagentijd leven we naar Pasen
toe, het feest van het nieuwe begin.
Jezus ’ liefde leert ons namelijk dat we
steeds weer een nieuwe start kunnen
maken.
De gelijkenis van de verloren zoon is daar
een goed voorbeeld van (Lucas 15; 11-32)
De zoon die eerst zijn erfdeel opeist,
eropuit gaat en dan berouwvol terug keert.
De lieve vader van de zoon neemt hem
weer in zijn armen, verwijt hem niets en
laat hem opnieuw beginnen.

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.

Huisvesting

Fouten maken mag, want van fouten leren
we. Opnieuw beginnen mag ook, dat geeft
ons kansen en laat ons ontwikkelen.
Onze paasviering organiseren we op
donderdag 18 april a.s. We houden dan een
viering in de gymzaal van de school voor
alle leerlingen. Daarnaast bieden we de
leerlingen een paaslunch aan.
Wij wensen u fijne Pasen toe!

Caroline Nieuwstraten
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Nieuwsbrief CBS De Fontein
Maandagochtend
Inspectiebezoek

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.

Vanaf dit schooljaar komt de informatieavond te vervallen en willen we op een andere wijze

Op 5ontmoeting
april jl. stond
vanuit
de inspectie van onderwijs het themabezoek zorg/afstemming
mogelijk
maken.
centraal op De Fontein. We werden bezocht door mevrouw Nicolaes (inspecteur) en een
Maandagochtend
27 augustus
a.s.dit
openen
dete
schooldeuren
zich om 8.20 uur voor leerlingen
wetenschapper
was aanwezig
om
bezoek
volgen.
en hun ouders. Alle ouders en leerlingen zijn van harte welkom om het eerste uur te
gebruiken voor ontmoeting. Loopt u met uw kind mee naar de groep(en) van uw kind(eren).
Bij afstemming
op de zorg voor leerlingen gaat het om: In welke mate wordt de zorg aan
Een ieder is vrij om rond te kijken en kennis te maken met de juf of meester. Broertjes en
leerlingen
gegeven?
Op welke manier is het Samenwerkingsverband ondersteunend? Hoe
zusjes mogen ook bij elkaar in de klassen kijken. U kunt een rondje door de gehele school
verlopen
Waar
men
gaatkunnen
goed? de kinderen hun
makendeengeldstromen?
informeel kijken
in deloopt
klassen.
In tegenaan?
de groep vanWat
uw kind
klasgenootjes weer ontmoeten en u kunt kennismaken met de juf of meester. U krijgt een
De ochtend
verliep als
volgt:
informatiepakket
mee
over de betreffende groep dat u rustig thuis kunt lezen. Natuurlijk
staatPresentatie
er koffie voor
u klaar. Om op
9.30
uurdoor
is de kennismakingsronde
ten einde en starten we
1.
afstemming
zorg
onze intern begeleider
met Twee
de lessen.
2.
leerlingen gaven de bezoekers een rondleiding door onze school

3. Een uitvoerig gesprek vond plaats met de directie en intern begeleider
Op vrijdag
31stukken
augustuswerden
bent u van
harte welkom om vanaf 14.45 uur tot 15.15 uur een kijkje
4.
Diverse
doorgenomen
te nemen in de groep van uw kind. Uw kind zal vertellen wat hij/zij heeft gedaan, welke
5. Leerkrachten werden bevraagd
regels er zijn en hoe e.e.a. werkt in de groep.
6. Bevindingen werden besproken in aanwezigheid van bestuur
Moet u werken en bent u niet in de gelegenheid om te komen? Geen nood, u krijgt het

Dit themaonderzoek
heeft
doel
de inspectie
zich eenDaarnaast
beeld kan
vormen
over
informatiepakket van
de als
groep
viadat
de DiGiduif
toegestuurd.
zullen
we aan
de dit
onderwerp.
Er wordenvragen
200 scholen
bezocht
thema.
Er komt
rapportage
VSO-medewerkers
om de ronde
doorop
dedit
school
te lopen
met geen
de leerlingen,
zodatvan dit
ook zij hetzelfde
meemaken. de school is zwak/voldoende/goed. Wel volgt er een
onderzoek
met de aanmerking
rapportage in het onderzoek ‘De staat van het onderwijs 2020’.
We zien u graag a.s. maandag 27 augustus!

Mevrouw Nicolaes heeft het bezoek als zeer prettig ervaren. De presentatie was helder en erg
duidelijk. Vanuit de rapportage uit het inspectiebezoek van 2015 zijn er grote stappen
gemaakt op CBS De Fontein op het gebied van afstemming/zorg zo vindt de inspecteur. De
zorg en afstemming staan goed en overzichtelijk op de kaart. Mevrouw sprak haar
welgemeende complimenten hierover uit. De doorgenomen stukken waren erg duidelijk en
goed te volgen.
De inspecteur heeft het gesprek met de leerkrachten als zeer prettig ervaren. Er is veel
expertise in de school aanwezig.
De stappen die onze school heeft doorgemaakt op het gebied van afstemming en zorg is goed
te noemen. De inspectie was zeer tevreden. We kregen complimenten als “goed gedaan”,
“mooie ontwikkeling doorgemaakt” etc. Samengevat: Een zeer goed resultaat!
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Tulpen Events van maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2019
In de meivakantie organiseert Facet weer allerlei leuke activiteiten voor kinderen. U
kunt nu alvast een kijkje nemen op De website van Facet
Ridderkerk https://facetridderkerk.nl/sport-en-bewegen/activiteiten/vakantieactiviteiten/
In de bijlage die we meesturen met deze nieuwsbrief kunt u de ook de activiteiten
inzien.

Zaterdag 13 april Paasactie 2019 Jorisplein en Levensbron
Op zaterdag 13 april a.s. houden we als gezamenlijke kerken van Ridderkerk weer de
jaarlijkse Paasactie. Dit jaar staat de tent ook weer op het Sint Jorisplein, van 11.00
uur tot 16.00 uur.
Om 12.30 uur treedt het poppentheater Poppen & Meer op met een voorstelling
voor de kinderen: “Je bent uitgenodigd!” Het poppentheater wordt uitgevoerd door
Carla Vis en haar man Eric. De voorstelling kenmerkt zich door vlot spel, humor,
afwisseling in poppen en decor, muziek, geluidseffecten, belichting en een duidelijke
christelijke boodschap. Een boeiende voorstelling voor jong en oud.
’s Middags om 14.00 uur treedt het jongerenkoor One Voice op o.l.v. Willemdirk van
de Berg. Zij zullen een aantal verzen van hun Paaspraise zingen.
De dag wordt afgesloten met een Passieconcert uitgevoerd door de koren His Voice
en Genesis o.l.v. Jaco Mulder in de Levensbron, aanvang 19.30 uur.
In dit bijzondere concert komt het Passieverhaal door prachtige muziek,
indrukwekkende teksten zingend en vertellend tot leven.
De gezamenlijke kerken.

.
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Wist u dat….?

Wilt u meehelpen met
activiteiten op school?
Dat kan!
Bijvoorbeeld meehelpen met
het fruit schillen?
Of meehelpen bij het
overblijven?
U kunt bij de directie
informatie vragen
hierover.















We een nieuw lid van de MR hebben mogen verwelkomen? Dit is meneer te
Lintel Hekkert. Meneer te Lintel Hekkert heeft de eerste vergadering van
maandag 8 april jl. al bijgewoond. Wij zijn blij dat hij onze
medezeggenschapsraad komt versterken en heten hem van harte welkom.
Vrijdag 12 april de Koningsspelen organiseren? Er worden door ons hele
leuke sportieve activiteiten aangeboden, zoals skilopen, puzzelrace,
ringsteken, levend kwartet etc. Veel ouders helpen mee deze ochtend,
waarvoor dank!
De 4e kleutergroep 1/2d al een tijdje draait olv juf Wendi van der Hel en juf
Ingrid Klein. De nieuwe 4 jarigen gaan heel graag naar school op de locatie
Buitenbol!
De eindfilm van groep 8 is gemaakt en nu bewerkt wordt?
Het toiletgebruik bij de onderbouw nog kan verbeteren? Er wordt nog
teveel naast de toiletpot geplast, droogdoekjes door de ruimte gegooid
i.p.v. in de afvalbak etc. We controleren dagelijks vele malen en maken
dagelijks een aantal keer schoon. U kunt ons hierbij helpen door uw kind
goed te leren naar het toilet te gaan. Doet u met ons mee?
We op vrijdag 19 april (Goede vrijdag) vrij zijn? Dan start ook de
meivakantie.
Groep 8 volgende week de Cito-eindtoets maakt?
De schoolfotograaf ons komt bezoeken op 13 en 14 mei? U heeft inmiddels
een toestemmingsbrief gekregen van ons. U moet toestemming geven om
uw kind op de foto te laten gaan (AVG).
U, bij medicijngebruik van uw kind, een toestemmingsverklaring moet
tekenen wanneer u aan de leerkracht vraagt het medicijn toe te dienen?
De levering van het schoolfruit voor de meivakantie is afgelopen? We
proberen ons in het nieuwe schooljaar weer in te loten.
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Belangrijke data april 2019:
Vrijdag 12 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
Meivakantie

Koningsspelen, leerlingen zijn om 12.00 uur uit.
Paasviering en Paaslunch, leerlingen zijn om 14.00 uur uit.
Goede Vrijdag, leerlingen zijn vrij.
ma 22 april t/m vr 3 mei.

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

Het team van CBS De Fontein

