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Nieuws van de directie
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We hebben allemaal onze angsten en
onzekerheden. Deze zitten ons soms erg in
de weg. Hoe gaan je hiermee om? Hoe zorg
je voor zelfvertrouwen en wanneer
vertrouw je een ander die je helpt?
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Oudergesprekken
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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

Abraham is een persoon uit de Bijbel, die
moest vertrouwen op God. Het verhaal
over hem beschrijft de levensweg met
twijfel, angst en zelfs wantrouwen. Maar
ook hersteld vertrouwen, kracht en geluk.
Heel herkenbaar voor ons bij het leven dat
wij leiden.
We vertellen deze periode onze leerlingen
dit spannende verhaal vol tegenslagen,
maar ook overwinningen.
We vervolgen de lezingen uit het boek
Genesis, waar we voor de herfstvakantie
mee begonnen. God heeft aan Abraham
een groot volk en een eigen land beloofd.
Die belofte wordt niet van het ene op het
andere moment vervuld, maar steeds met
hele kleine stukjes. Het zijn prachtige
verhalen om aan kinderen te vertellen.
Thema’s als angst, bezorgdheid,
verliefdheid, hoop, jaloezie en verrassing
komen in deze verhalen naar voren.

Caroline Nieuwstraten
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Maandagochtend

Veiligheid
Let u nog op de
verkeersveiligheid bij het aan- en
uitgaan van de school? Soms
ontstaan er onveilige situaties bij
het brengen en halen van de
leerlingen.

Overblijven
Iedere dag kan uw kind bij ons
overblijven, behalve op
woensdag. U kunt hiervoor een
strippenkaart aanschaffen, deze
kaart bevat 10 strippen en kost €
17,50. Blijft uw kind incidenteel
over dan kunt u dit opgeven en
een bedrag van € 2,25 per keer
overmaken.
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.
Email:
overblijfdefontein@gmail.com
Telefoonnummer: 06- 83 45 73
79

Wist u dat u ook voor een heel
schooljaar een kaart kunt
kopen?

Een grote meerderheid van onze leerlingen heeft gekozen om dit jaar te gaan sparen voor het
Vanaf dit schooljaar komt de informatieavond te vervallen en willen we op een andere wijze
Wereld Natuur Fonds. Wij zijn een onlosmakelijk deel van de natuur en het WWF doet er alles aan
ontmoeting mogelijk maken.
om de natuur te beschermen en te helpen. Spaart iedereen mee?
Maandagochtend 27 augustus a.s. openen de schooldeuren zich om 8.20 uur voor leerlingen
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).
Vanaf
maandag
4 november
beginnen
we met
sparenmet
en kunnen
hiervoor
Een
ieder
is vrij om
rond te kijken
en kennis
te maken
de juf ofleerlingen
meester. geld
Broertjes
en
meenemen.
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
Sinterklaasweer 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
Op 16 november zal de landelijke intocht van Sinterklaas gehouden worden. De goedheiligman zal
met de lessen.
dit jaar per stoomtrein aankomen in Apeldoorn. De Veluwse Stoomtrein Maatschappij zal de Sint
en zijn Pieten naar Apeldoorn brengen. Graag zou hij op zaterdag 23 november 2019 Ridderkerk
Op vrijdag 31 augustus bent u van harte welkom om vanaf 14.45 uur tot 15.15 uur een kijkje
weer een bezoek brengen. De SER is al druk met de voorbereidingen bezig.
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.
Op donderdag 5 december zal Sint De Fontein een bezoek brengen. Dit zal in de ochtend
plaatsvinden, de leerlingen zijn ’s middags vrij.
Moet u werken en bent u niet in de gelegenheid om te komen? Geen nood, u krijgt het
informatiepakket van de groep via de DiGiduif toegestuurd. Daarnaast zullen we aan de
VSO-medewerkers
om de
door
demet
school
te lopen met de leerlingen, zodat
U ontvangt over ditvragen
feest nog
eenronde
aparte
brief
informatie.
ook zij hetzelfde meemaken.

Kerstmarkt

We zien u graag a.s. maandag 27 augustus!
Op 19 december organiseert groep 8 een grote Kerstmarkt bij ons op school. De markt zal starten
om 12.00 uur tot 15.00 uur.
Er is warme chocomel, broodjes met lekkers, kerstknutsels kunnen worden gemaakt, verkoop van
diverse spullen, workshops, een puzzeltocht en nog veel meer!
De flyer van de Kerstmarkt wordt bijgevoegd bij dit bericht. U bent van harte welkom.
Hoe we de kerstviering verder invullen, zoals het moment van bezinning, verneemt u van ons
middels een aparte brief. De viering zal in ieder geval niet meer in de kerk plaatsvinden.

Stage
Vanaf volgende week mogen we weer een nieuwe stagiaire verwelkomen op onze school. Dit is
Nathan van der Kooij. Nathan is 4e jaars student aan het Conservatorium en zal bij ons eerst in de
bovenbouw op woensdagen muzieklessen verzorgen en na de kerstvakantie in de onderbouw. We
wensen Nathan en de leerlingen veel plezier bij deze muzieklessen!
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Schoolfruit
We zijn weer opnieuw ingeloot voor het schoolfruit! Dit betekent dat er een aantal dagen per
week vers fruit klaargemaakt wordt voor al onze leerlingen. Vanaf 11 november start de
schoolfruitlevering en zullen de leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag gratis heerlijk
vers fruit krijgen.

Ouderbijdrage
Wat fijn dat veel ouders de ouderbijdrage al hebben betaald! Naar school gaan is volledig
gratis, alleen de extra leuke dingen worden door deze ouderbijdrage betaald.
Hieronder nog even de gegevens op een rij:
De ouderbijdrage bedraagt voor het hele schooljaar 2018/2019 voor ieder kind € 40,00.
Wij verzoeken u dit bedrag voor 1 december 2018 over te maken op Rekeningnummer
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.

Oudergesprekken
In deze maand november vinden de oudergesprekken plaats. Deze gaan over de resulaten en
het welbevinden van uw kind. Vanaf groep 5 mag de leerling zelf ook meekomen en
meepraten tijdens dit gesprek. U wordt middels een apart bericht uitgenodigd.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangrijke data:
25 t/m 29 november
Donderdag 5 december
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december
Maandag 23 december
t/m vrijdag 3 januari
Maandag 6 januari

Oudergesprekken
Sinterklaasviering, leerlingen zijn ‘s middags vrij
Kerstmarkt en Kerstviering
Leerlingen vrij
Kerstvakantie
Leerlingen vrij ivm een studiedag

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

Het team van de Fontein
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