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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

In het leven bewandelen we allemaal ons
pad, ieder op zijn/haar eigen manier. We
hebben de keuze om ons leven zo in te
richten zoals wij denken dat het goed is of
het beste lijkt. Het leven is een grote reis,
waarin we leren van goede en minder
goede keuzes.
Fouten maken mag, moet zelfs. Er wordt
weleens gezegd “De enige fout die je niet
mag maken, is fouten vermijden”, en zo is
het ook.
De levensreis die we maken zit vol met
fouten, minder fijne situaties en
teleurstellingen. We maken verschillende
situaties mee. Gelukkig zijn blijdschap,
geluk en euforie ook onderdeel van deze
reis.

Veel leesplezier toegewenst!

In oktober staat het thema van onze school
in het teken van “Reis mee”, dat kan de reis
van het leven zijn maar ook, kleiner
gedacht, gewoon het op reis gaan. Wat
kom je dan allemaal tegen op je pad?
Tijdens de Kinderboekenweek is dit thema
onze leidraad tijdens de lessen. “Reis mee”,
te voet, op de fiets, met de trein of in het
vliegtuig. Hoe verloopt de reis? Waar gaan
we heen?
Caroline Nieuwstraten
Op www.kinderboekenweek.nl kunt u alle
informatie lezen over de
Kinderboekenweek en de activiteiten die er
in het land georganiseerd worden.
Reist u met ons mee?
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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.
Heeft u nog decoratieve
spulletjes die passen bij het
thema “Reis mee”? Te denken
valt aan koffers,
plattegronden, kaarten,
vlaggen uit andere landen etc.
Wilt u ze aan ons uitlenen om
in de school op te hangen en
de school te versieren in het
thema? Geeft u dan de
materialen aan de juf of
meester. Natuurlijk krijgt u ze
weer terug!

Vorige week ontvingen wij het droevige nieuws dat juf Ada van Wetten is overleden. Juf Ada is een
oud-collega van onze school. Zij heeft jarenlang op onze school gewerkt als juf en remedialVanaf dit schooljaar komt de informatieavond te vervallen en willen we op een andere wijze
teacher. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.
ontmoeting mogelijk maken.
We vinden het fijn dat juf Annelies Kraaijeveld weer beter is. Juf Kristel de Jager, bedankt voor het
Maandagochtend 27 augustus a.s. openen de schooldeuren zich om 8.20 uur voor leerlingen
invallen en voor alle goede zorgen!
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).
Helaas verloopt het herstel van juf Wendy Pols nog niet geheel voorspoedig. Zij doet er alles aan
Een ieder is vrij om rond te kijken en kennis te maken met de juf of meester. Broertjes en
om weer volledig te kunnen werken. Vorige week is zij gestart met voornamelijk zittend werk bij
zusjes mogen ook bij elkaar in de klassen kijken. U kunt een rondje door de gehele school
ons op school, alleen in de ochtend op de dagen dat zij werkt. U en de leerlingen zullen juf Wendy
maken en informeel kijken in de klassen. In de groep van uw kind kunnen de kinderen hun
dus regelmatig in onze school zien. Juf, veel beterschap toegewenst!
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
Omdat juf Wendy ziek is vervangt juf Corina Schoonebeek haar op dinsdag. Dit is eigenlijk haar
staat er koffie voor u klaar. Om 9.30 uur is de kennismakingsronde ten einde en starten we
ambulante dag als leidinggevende van de bovenbouw. Op woensdag (de studiedag van juf Corina)
met de lessen.
proberen we steeds vervanging te vinden. Gelukkig is dat ons gelukt en hebben we elke woensdag
meester Peter Ligtvoet voor de groep.
Op vrijdag 31 augustus bent u van harte welkom om vanaf 14.45 uur tot 15.15 uur een kijkje
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.
Overblijven
Iedere dag kan uw kind bij ons overblijven, behalve op woensdag. U kunt hiervoor een
Moet
u werkenaanschaffen,
en bent u niet
in de
gelegenheid
om te komen?
nood,
u krijgt
het incidenteel
strippenkaart
deze
kaart
bevat 10 strippen
en kostGeen
€ 17,50.
Blijft
uw kind
informatiepakket
van
de
groep
via
de
DiGiduif
toegestuurd.
Daarnaast
zullen
we
aan
de
over dan kunt u dit opgeven en een bedrag van € 2,25 per keer overmaken.
VSO-medewerkers vragen om de ronde door de school te lopen met de leerlingen, zodat
ook
hetzelfde meemaken.
Hetzij
rekeningnummer
van de TSO is: IBAN NL75 RABO 0133345866 ten name van CBS De Fonteinov, o.v.v. naam van uw kind en groep.
We zien u graag a.s. maandag 27 augustus!
Email: overblijfdefontein@gmail.com
Telefoonnummer: 06- 83 45 73 79
Wist u dat u ook voor een heel schooljaar een kaart kunt kopen?

Stagiaires
In het teken van ‘Opleiden in de School’ hebben wij studenten die een opleiding volgen om in de
toekomst werkzaam te kunnen zijn in het onderwijs. Dit zijn PABO-studenten of studenten die de
opleiding volgen voor onderwijsassistent. Juf Bo van Luik is onze stagecoach, zij begeleidt deze
studenten en heeft contact met de opleidingsschool. Mocht er een stagiaire in de klas van uw kind
stage lopen, dan wordt dit vermeld in de weekbrief van de groep.

BSO
Wist u dat wij wekelijks een aantal keer de buitenschoolse opvang van SKR op het onderwijsterras
ontvangen? Zij huren deze ruimte van ons om de oudere leerlingen een fijne speelplek te bieden
na schooltijd.
Om kwart voor drie komen de leidster op het terras alles klaarzetten voor de BSO. Aan u de
volgende twee verzoeken:
1. Bent u aan het overleggen op het terras, drinkt u koffie of ontmoet u elkaar? Wilt u er
dan rekening mee houden dat de BSO de ruimte nodig heeft en graag alles op tijd wil
voorbereiden?
2. Laat u uw kinderen spelen op het podium? Wilt u het dan opgeruimd achterlaten?
Alvast dank!
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Social Schools
Berichtgeving en informatieverstrekking verloopt op De Fontein via Social Schools. Een
bericht kan voor de hele school gelden, alleen voor de groep of individueel voor u als
ouder.
We hopen dat u een inlogcode heeft en kunt inloggen? U kunt de app van Social Schools
downloaden op uw telefoon. Zijn er problemen dan kunt u op vrijdag vragen stellen aan
onze administratrice mevrouw Nicolien Zom.
Zij verstrekt ook de inlogcodes.
Wij kunnen zien of berichten veel of weinig gelezen worden en of wij u bereikt hebben.
We proberen het aantal berichten te minimaliseren per dag, zodat u niet overladen
wordt met informatie.
We hopen dat u regelmatig onze berichten leest? Dan bent en blijft u volledig op de
hoogte.

Schoolfruit
We zijn weer opnieuw ingeloot voor het schoolfruit! Dit betekent dat er een aantal dagen per
week vers fruit klaargemaakt wordt voor onze leerlingen. Vanaf november start de
schoolfruitlevering. Op welke dagen er precies uitgedeeld wordt krijgt u van ons nog
medegedeeld.

Lerarentekort ook dit schooljaar merkbaar
De komende jaren zullen we nog te kampen hebben met een ernstig lerarentekort.
Leerlingen worden naar huis gestuurd, verdeeld over andere klassen of krijgen steeds een
andere vervanger.
Het is kiezen tussen twee kwaden voor basisschooldirecteuren: sturen ze een klas naar huis
of verdelen ze de kinderen over andere groepen als er geen invaller te vinden is?
Er worden soms opvangkeuzes gemaakt die weinig met onderwijs van doen hebben, maar
eerder met oppas. De basisschool is geen kinderopvangorganisatie. Dit is vaak het geval als
een groep leerlingen verdeeld wordt. Leerkrachten ervaren de extra leerlingen uit andere
groepen door het verdelen van de groep als grote druk. Ze passen veelal maar net in hun
lokaal, moeten vijf kinderen extra bezighouden en dit zorgt vaak voor onrust en een hoge
werkdruk.
Helaas is het einde nog niet in zicht en zorgt het ministerie van Onderwijs nog niet voor de
juiste oplossingen. Creatieve oplossingen worden van schoolbesturen, directeuren,
leerkrachten en onderwijsassistenten gevraagd. Weet dat wij altijd alles in het werk stellen
om naar huis sturen te voorkomen. Soms is het helaas niet anders.
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Zending
Dit jaar bepalen de leerlingen waar we voor gaan sparen met de zending. Gaan we de natuur
een handje helpen? Helpen we de olifanten te beschermen tegen stropers? Helpen we de
Orang-oetan bij het beschermen van hun leefgebied?
Of...
Zorgen we ervoor dat onze aarde schoner wordt? Dat de zeehonden en vissen niet verstikt
raken in plastic zakken? Maken we de oceaan schoon?
Tijdens de lessen van de Vreedzame school leren we leerlingen een mening te vormen,
samen te praten en oplossingen te bedenken voor problemen. Deze maand gaan de
leerlingen met elkaar praten en hun mening vormen over een flink probleem: Hoe gaat het
met onze aarde?
In oktober gaan alle leerlingen naar de stembus. We gaan democratisch stemmen. Kiezen we
voor Het Wereld Natuur fonds of The Plastic Soup Foundation? Voor het winnende doel gaan
we sparen met elkaar.

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

Belangrijke data:
Woensdag 2 oktober
Vrijdag 11 oktober
Woensdag 16 oktober
Vrijdag 18 oktober

Start Kinderboekenweek “Reis mee”
Einde Kinderboekenweek
Kick off Brede School
Studiedag, leerlingen vrij en start
Herfstvakantie

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

Het team van de Fontein
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