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Het woordenboek noemt vrede het
tegenovergestelde van oorlog. Maar in
het Hebreeuws betekent het meer.
Het heeft namelijk ook te maken met
een inwendig gevoel van rust. Vrede is
de volledige afwezigheid van strijd. Niet
alleen op fysiek niveau, maar ook op
mentaal en spiritueel niveau.
De strijd die zichtbaar is in de wereld
om ons heen is een reflectie van
innerlijke strijd. Het wij-zij denken, het
snel oordelen over elkaar, het anders
zijn niet accepteren. We lezen het elke
dag in het nieuws.

Wat
komen gaat


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

Jezus vertelde over onvoorwaardelijke
liefde en dat je een ander als een
broeder of zus mag zien. Je mag zijn
wie je bent, Jezus wijst je in ieder geval
niet af.
Wanneer wij als mens een beetje van
deze tolerantie kunnen overnemen voor
onszelf en voor de ander, wordt de
wereld steeds een beetje beter.
Hele fijne feestdagen toegewenst!

Caroline Nieuwstraten
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Nieuwsbrief CBS De Fontein
Sinterklaas
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?

De rommelpieten zijn al geweest, nu Sinterklaas nog!
Op donderdag 5 december komt de Sint echt bij ons op school. Hij zal samen met zijn
Vanaf
ditCBS
schooljaar
komt de
informatieavond
te vervallen en duurt
willentot
we12.00
op eenuur.
andere
Pieten
De Fontein
bezoeken.
Het Sinterklaasfeest
Allewijze
leerlingen
ontmoeting
mogelijk
maken.
zijn op deze dag ‘s middags vrij. Wij wensen iedereen veel plezier!
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).
Een ieder is vrij om rond te kijken en kennis te maken met de juf of meester. Broertjes en
Kerstmogen ook bij elkaar in de klassen kijken. U kunt een rondje door de gehele school
zusjes
Op donderdag
19 december
onze
kerstviering.
We hebben
maken
en informeel
kijken in de organiseren
klassen. In dewe
groep
vanjaarlijkse
uw kind kunnen
de kinderen
hun
besloten
dit
niet
in
de
kerk
te
houden,
maar
op
school.
Daarom
zal
de
viering
dit jaar
klasgenootjes weer ontmoeten en u kunt kennismaken met de juf of meester. U krijgtereen
anders
uitzien
dan
voorgaande
jaren.
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
U heeft inmiddels al een informatiebrief over de kerstviering gehad. Hieronder nog even in
met de lessen.
het kort de planning:
Op
vrijdag 31 augustus
bent u van
hartegewoon
welkom les.
om vanaf
14.45 uur
totze
15.15
8.30-12.00
Leerlingen
hebben
‘s Middags
zijn
vrij!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
groep.
12.00-15.00
Kerstmarkt
in in
dedeschool
Moet
u werken enLeerlingen
bent u niet in
de gelegenheid
te komen? Geen nood, u krijgt het
17.00-18.30
worden
in de klasom
verwacht.
informatiepakket van
deeten
groep
de de
DiGiduif
toegestuurd.
zullenrondom
we aan de
Er is
envia
met
klas een
moment Daarnaast
van bezinning
Bijbelse
VSO-medewerkershet
vragen
om deKerstfeest.
ronde door de school te lopen met de leerlingen, zodat
ook zij hetzelfde meemaken.
18.30-19.00
Zingen op het plein, met warme chocolademelk.
We zien u graag a.s. maandag 27 augustus!

De Vreedzame School
Ben jij gekozen als mediator voor De Vreedzame School? Dan heb je een belangrijke taak
bij het oplossen van (lichte) conflicten. Leerlingen uit de groepen 7 en 8, die door de
andere leerlingen zijn uitgekozen, zijn op dit moment in training om mediator te worden.
Wat houdt dit in?
Een mediator is een leerling die bemiddelt bij conflicten tussen kinderen. Volgens een vast
stappenplan werken de mediatoren samen met de kinderen die een conflict hebben aan
oplossingen die voor hen beiden aantrekkelijk zijn. Zo geven wij de kinderen de
verantwoordelijkheid om problemen zelf op een goede manier op te lossen.
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Bouw nieuw kleuterplein
Achter de schermen zijn we (nog steeds) druk bezig met het ontwerp en de bouw van
het nieuwe kleuterplein. Wat is er inmiddels gebeurd?
De ouderbijdrage bedraagt
voor het hele schooljaar
2019/2020 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.



Sparen voor het Wereld
Natuur Fonds!
Wist u dat we met de hele
school sparen voor het WNF?
De maand november heeft al
€ 225,00 opgeleverd!
Hartelijk dank voor uw
bijdrage.






De glijbaan en de dode boom zijn inmiddels van het plein afgehaald. De
glijbaan was afgekeurd en de boom konden we niet meer behouden. Van de
stam willen we een tafeltje maken.
Er is contact geweest met de firma Kraaijeveld. Zij mogen de aanbesteding
en de gehele uitvoering doen.
Er is overleg geweest met de gemeente over het schoolplein en de openbare
ruimte. We willen de fietsenstalling verplaatsen, hierover zijn we in overleg.
Alle teamleden hebben input gegeven over de wensen voor het plein.
Alle leerlingen van de onderbouw hebben ontwerpen gemaakt met hun
wensen. We inventariseren deze wensen en proberen tegemoet te komen
aan wat de leerlingen graag willen.
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Toiletgebruik met name bij kleuters
Vorig schooljaar hebben een aantal ouders ‘toiletlessen’ gegeven aan de jonge
kinderen. We leerden de kinderen te zitten op de wc (ook de jongens), hun handen te
wassen en op de juiste wijze de droogdoekjes te gebruiken en weg te gooien. We
hebben pictogrammen opgehangen om dit te ondersteunen.
We deden een oproep aan u om ook thuis hier aandacht aan te besteden.
Waarom? Omdat het gebruik van de kleutertoiletten nog veel te wensen over laat.
Helaas wordt er veel geplast naast de wc-pot en op de muren, ook ontlasting vinden
we soms naast de pot. Daarnaast liggen de droogdoekjes overal door de toiletruimte.
Onze conciërge heeft er een dagtaak aan om de toiletten bij de kleuters schoon te
houden.
Nu begrijpen wij een ongelukje, dat kan gebeuren. De leerlingen zijn nog jong en we
verwachten al wel dat zij zelfstandig naar de wc kunnen gaan. Er is hierop weinig
toezicht, want de leerkracht kan de leerlingen die in de klas zitten niet alleen laten bij
ieder toiletbezoek.
Misschien heeft u een idee hoe we dit euvel kunnen oplossen?
Er thuis over praten is al helpend, dit doen we in de klas ook.
Heeft u tips? Vertel het ons.

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

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

Sinterklaasviering, leerlingen zijn ‘s middags vrij
Kerstmarkt en Kerstviering,
leerlingen zijn ’s middags vrij
Leerlingen vrij
Kerstvakantie
Leerlingen vrij i.v.m. een studiedag

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

Het team van de Fontein
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