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Korte lontjes, stampei maken, respectloos
zijn…wij hebben het liever niet in onze
school en dat bent u vast met ons eens.
Wat dan wel? Het gesprek aangaan, vragen
stellen, empathie en respectvolle
omgangsvormen zien wij graag. Dit geldt
voor alle betrokkenen; ouders,
leerkrachten en leerlingen.
Op welke wijze leren wij onze leerlingen
welke omgangsvormen gepast zijn? Dat
doen we middels De Vreedzame school en
de dagelijkse herhaling.

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

De Vreedzame School is een sociaalemotionele methode, waarbij de klas en de
school beschouwd wordt als een
leefgemeenschap. Kinderen worden gezien
en gehoord. Ze krijgen een stem en leren
een democratisch burger te zijn,
openstaan voor verschillen en deze kunnen
overbruggen, conflicten op een goede
manier oplossen, een bijdrage leveren aan
het algemeen belang en actief
verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap
staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat
ze ertoe doen.

De Vreedzame School streeft er naar om
kinderen te leren:
 op een positieve en zorgzame
manier met elkaar om te gaan
 op een democratische manier
met elkaar beslissingen te
nemen
 constructief conflicten op te
lossen
 verantwoordelijkheid te nemen
voor elkaar en voor de
gemeenschap
 open te staan voor verschillen
tussen mensen.
Elke week worden de lessen gegeven en in de
dagelijkse praktijk herhaald. Blok 1 heeft als
thema: We horen bij elkaar.

De lessen vormen de basis om het gezonde
gedrag aan te leren. Daar blijft het
echter niet bij. Het is het uitgangspunt van
waaruit het handelen tussen
leerlingen, leerkrachten en ouders verder
uitgebreid wordt.
Dit geldt voor alle interacties op school,
zowel in de klas als op het schoolplein.
Caroline Nieuwstraten
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Nieuwsbrief CBS De Fontein
Overblijven
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.

U kunt kind kan elke dag overblijven bij ons op school, behalve op woensdag. U kunt
hiervoor
een strippenkaart
aanschaffen, deze
kaart bevat
10 strippen
enandere
kost €wijze
17,50.
Vanaf
dit schooljaar
komt de informatieavond
te vervallen
en willen
we op een
Blijft uw kind
incidenteel
ontmoeting
mogelijk
maken.over dan kunt u dit opgeven en een bedrag van € 2,25 per keer
overmaken.
Maandagochtend 27 augustus a.s. openen de schooldeuren zich om 8.20 uur voor leerlingen
en
hun
ouders. Alle ouders
ende
leerlingen
zijn van
harte
welkom
om het eerste
te van CBS De
Het
rekeningnummer
van
TSO is: IBAN
NL75
RABO
0133345866
tenuur
name
gebruiken
voor
ontmoeting.
Loopt
met en
uwgroep.
kind mee naar de groep(en) van uw kind(eren).
Fontein-ov,
o.v.v.
naam van
uwukind
Een ieder is vrij om rond te kijken en kennis te maken met de juf of meester. Broertjes en
zusjes
ook bij elkaar in de klassen kijken. U kunt een rondje door de gehele school
Email:mogen
overblijfdefontein@gmail.com
maken en informeel kijken in de klassen. In de groep van uw kind kunnen de kinderen hun
Telefoonnummer: 06- 83 45 73 79
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
staat er koffie voor u klaar. Om 9.30 uur is de kennismakingsronde ten einde en starten we
Ouderbijdrage
schooljaar 2019-2020
met
de lessen.
Naar school gaan kost niets. Het gebruik van het gebouw, de salarissen van de werknemers, de
materialen
hoeft ubent
nietuaan
tewelkom
betalen.om
Ditvanaf
alles wordt
bekostigd
vanuit
Op
vrijdag 31daar
augustus
vanmee
harte
14.45 uur
tot 15.15
uur de
eenoverheid.
kijkje
te nemen in de groep van uw kind. Uw kind zal vertellen wat hij/zij heeft gedaan, welke
Voor alle
extraatjes,
die niet
bekostigd
worden vragen wij u een bijdrage van € 40,00 over te
regels
er zijn
en hoe e.e.a.
werkt
in de groep.
maken, per leerling per schooljaar.
Moet u werken en bent u niet in de gelegenheid om te komen? Geen nood, u krijgt het
Zo worden er cadeautjes
voor 5via
december
gekocht,
krijgt uw
kind een zullen
kerstpresentje
etc. etc.
informatiepakket
van de groep
de DiGiduif
toegestuurd.
Daarnaast
we aan de
Natuurlijk wordt het
schoolreisje
ook met
ditde
geld
betaald,
dit ismet
metde
name
een grote
kostenpost.
VSO-medewerkers
vragen
om de ronde
door
school
te lopen
leerlingen,
zodat
Zonder
ouderbijdragen
kunnen al deze extra’s niet bekostigd worden.
ook
zij hetzelfde
meemaken.
U kunt
pera.s.
kind
overmaken
op rekeningnummer NL66RABO013.30.51.439 ten name van
We
zien40,00
u graag
maandag
27 augustus!
O.C. C.B.S. de Fontein te Ridderkerk, onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.

Schoolgids 2019-2020
De nieuwe schoolgids is in de maak. Binnenkort kunt u de nieuwste versie lezen op onze website.
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Fiets (lampjes) controle (vanuit Facet Ridderkerk)
In samenwerking met buurtpreventie Bolnes, politie Ridderkerk, Klootwijk
fietsenmaker en Facet Ridderkerk zullen wij aankomende donderdag 12 september
weer een fiets controle uitvoeren.
Het verzoek is dan ook om de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 op de fiets naar school
kunnen te laten komen en deze te plaatsen bij beide hoofdingangen.
Het doel is om kinderen veiliger over straat te laten gaan; in de wintermaanden 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. Laat u uw kind op de fiets komen donderdag 12 september? Dan wordt
deze fiets geheel nagekeken.

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.
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Belangrijke data:
Donderdag 12 september
Woensdag 2 oktober
Vrijdag 18 oktober

fietscontrole
start Kinderboeken week “Reis mee”
studiedag team, leerlingen vrij

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

Het team van de Fontein
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