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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.

Beste ouders/verzorgers,
Het team van CBS De Fontein wenst u
een gelukkig nieuwjaar toe.
Hopelijk heeft u kunnen genieten van
fijne feestdagen en een mooie
jaarwisseling? Het jaar 2020 zal voor
een ieder persoonlijk nieuwe
ervaringen, uitdagingen, kansen,
veranderingen, ontmoetingen,
ontwikkelingen en dergelijke met zich
mee brengen.

Dit zal ook gelden voor onze school.
Nieuwe ontwikkelingen zullen zich
aankondigen, want we staan niet stil als
organisatie. We trachten onszelf altijd te
verbeteren of zaken aan te scherpen.
De komende 7 maanden van dit
schooljaar zullen wij ons bezig houden
met de volgende zaken:
 het ontwerp en de aanleg van
het nieuwe kleuterplein
 de plaatsing van een of twee
nieuwe lokalen
 de teamtraining EDI (Expliciete
Directe Instructie)
 de teamtraining Levensreddend
Handelen en BHV
 vaststellen en invoeren van
onze visie op Het Jonge Kind
 voorbereiding op de aanschaf
van nieuwe methoden voor de
leerlingen. Te denken valt aan
Wetenschap & Techniek en
Rekenen in groep 3.

Naast deze zaken continueren wij
natuurlijk ons reguliere proces. De eerste
afname van de CITO-toetsen zullen
gehouden worden in januari en februari.
Intern bespreken we als team de
resultaten met elkaar. Natuurlijk doen we
dit ook met de leerlingen en met u als
ouder. De ouderavonden zullen
plaatsvinden in maart. Voor groep 8 zal
het traject naar het voortgezet onderwijs
steeds duidelijker worden. In april wordt
de Centrale Eindtoets van groep 8
afgenomen.
CBS De Fontein heeft als visie: Samen
leven, samen leren met hart, hoofd en
handen. Dit motto is onze leidraad op
school en geeft vorm aan ons onderwijs
en onze cultuur op school. Vanuit onze
christelijke identiteit geven we inhoud aan
dit motto.
Met elkaar gaan we er een mooi 2020
van maken!

Caroline Nieuwstraten
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Maandagochtend

Terugblik kerstviering

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?

Vanaf
schooljaar
komt de
informatieavond
vervallen
en willenDeze
we op
eenwas
andere
wijzedan
Heeftdit
u ook
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van
de kerstvieringteop
onze school?
dag
anders
ontmoeting
mogelijk
maken.
anders. Omdat we qua grootte en organisatie deze viering niet meer in de kerk kunnen en
willen vieren hebben we met elkaar de viering op een andere wijze georganiseerd.
Maandagochtend 27 augustus a.s. openen de schooldeuren zich om 8.20 uur voor leerlingen
Dehun
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wasouders
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gebruiken voor ontmoeting. Loopt u met uw kind mee naar de groep(en) van uw kind(eren).
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Een ieder is vrij om rond te kijken en kennis te maken met de juf of meester. Broertjes en
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en
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maken en informeel kijken in de klassen. In de groep van uw kind kunnen de kinderen hunop zich
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van
€
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kunt
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U krijgt
een
1147,35!
informatiepakket mee over de betreffende groep dat u rustig thuis kunt lezen. Natuurlijk
Wij willen alle betrokkenen ontzettend bedanken voor dit alles!
staat er koffie voor u klaar. Om 9.30 uur is de kennismakingsronde ten einde en starten we
met de lessen.
Daarnaast dank voor alle hulp bij de kerstviering ‘s avonds. De leerlingen hebben genoten
van het eten en de viering in de klas. Ook buiten was het gezellig om te zingen met
Op
vrijdag 31
u van harte welkom om vanaf 14.45 uur tot 15.15 uur een kijkje
iedereen
en augustus
elkaar tebent
ontmoeten.
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.
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om te komen?
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steeds moeilijker wordt om mensen te vinden die dit prachtige vak willen uitoefenen.
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Daarbij komt dat een schoolorganisatie een zeer dynamische kant kent. Geen
dag is
ook
zij
hetzelfde
meemaken.
hetzelfde. Er wordt heel vaak een beroep gedaan op onze flexibiliteit.
We
u graag
maandag
27 augustus!
Wijzien
kunnen
onsa.s.
gelukkig
prijzen
dat wij een krachtig en toegewijd team hebben dat zich
elke dag inzet voor onze leerlingen. Onze betrokkenheid is groot te noemen onder alle
geledingen! (team, ouders, MR, OC, vrijwilligers etc.)
De definitie van betrokkenheid is: Zich verbonden voelen met de taak en professie en op
basis hiervan anderen stimuleren.
En dat is bij ons te zien. Als raken verbinden wordt, volgt delen vanzelf. Wanneer wij dit
blijven uitdragen, zal dit een positieve weerslag hebben op onze kinderen.
Dank u wel hiervoor.

Nieuwsbrief

pagina 3

Personeel

De ouderbijdrage bedraagt
voor het hele schooljaar
2019/2020 voor ieder kind €
40,00.
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?

Juf Wendy Pols is nog niet geheel beter. Zij is na een volledige screening
aangenomen bij het revalidatiecentrum Spine en Joint, waar zij een intensief traject
gaat volgen voor haar herstel.
Meester Gerben Veerman heeft, vanwege omstandigheden, aangegeven een dag
minder te gaan werken. Dit betekent dat hij vanaf januari drie dagen les zal gaan
geven in groep 6 in plaats van vier. De ouders van de leerlingen van groep 6 hebben
inmiddels via Social Schools persoonlijk bericht gekregen van deze verandering en de
invulling van de week.
In maart mogen we een nieuwe, doorgewinterde collega verwelkomen: Juf Constance
Simons. Juf Constance komt 5 dagen bij ons werken. Zij is 55 jaar, woont in Bolnes
en heeft ruim 20 jaar ervaring in het basisonderwijs. Het meest heeft zij lesgegeven in
de midden-en bovenbouw. Welke invulling haar werkzaamheden gaan krijgen
verneemt u via aparte berichtgeving. We wensen juf Constance een hele fijne tijd toe
op De Fontein.

Visie jonge kind
Onze school telt inmiddels 320 leerlingen! De meeste leerlingen zitten in de
onderbouw. We vinden een stevige visie op Het Jonge Kind gewenst. Wat bieden we
deze leerlingen? Wat doen we structureel en wat juist niet? Doen we de goede dingen
en doen we deze goed?
Inmiddels hebben onze specialisten Jonge Kind zich gebogen over onze
onderwijsvisie op de leerlingen in deze leeftijdscategorie. De opzet is uitvoerig
besproken binnen het team van de onderbouw. Na enige aanpassingen is de
volledige visie op het Jonge Kind van De Fontein vastgesteld. Binnenkort kunt u deze
lezen op onze website. Een paar highlights tillen we er voor u uit:

Ons onderwijs aan het jonge kind is gebaseerd op het OGO (Ontwikkelingsgericht
Onderwijs). OGO is een onderwijsvisie die de nadruk legt op de ontwikkeling van de
persoonlijke identiteit van kinderen.
Het schoolse leren moet aansluiten op wat de kinderen al hebben geleerd of nog
moeten leren in de dagelijkse praktijk. We zijn daarbij steeds op zoek naar de
verbinding tussen schools leren en buitenschoolse ervaringen, situaties en
gebeurtenissen.
We bieden onze leerlingen dagelijks betekenisvolle leeractiviteiten aan om de
persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en hen voor te bereiden op de deelname aan
de samenleving. De doelstelling is om kinderen hun volledige persoonlijkheid te
ontwikkelen door betekenisvolle leeractiviteiten aan te bieden en hen voor te bereiden
op deelname aan de samenleving.
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Door ons te richten op sociaal-culturele praktijken, wordt het onderwijs betekenisvol
voor kinderen. Jonge kinderen willen nadoen wat ze oudere kinderen of volwassenen
zien doen in het dagelijks leven. Ze willen meedoen met het leven van de grote
mensen. Door in ons onderwijs veel spelactiviteiten in te zetten, leren we de kinderen
hoe om te gaan met deze situaties in de dagelijkse praktijk. Daarnaast sluit ons
onderwijsaanbod aan bij de initiatieven van kinderen. Ook hierdoor wordt het
onderwijs voor hen betekenisvol. We willen dat het voor de kinderen duidelijk is
waarom ze iets leren, zodat ze het zelf ook in verschillende situaties kunnen
toepassen.
We werken op de Fontein aan thema’s van vakantie tot vakantie. Bij de uitvoering
van het thema met de daarbij behorende doelen neemt het spel en het rollenspel een
belangrijke plaats in. Door het inzetten van rollenspel vinden de volgende
ontwikkelingen plaats:
 persoonsontwikkeling
 ontwikkeling van de executieve functies: plannen, vooruit denken, problemen
oplossen etc.
 ontwikkeling van ‘ik en de wereld om mij heen’, omgevingsbewustzijn
 sociaal-emotionele ontwikkeling
In het OGO wordt onderscheid gemaakt tussen vijf kernactiviteiten. Deze activiteit
leggen de basis voor verdere leerprocessen.
 spelactiviteiten
 constructieve en beeldende activiteiten
 gespreksactiviteiten
 lees- en schrijfactiviteiten
 reken- en wiskundige activiteiten
Een speel-/werkles is op de Fontein dan ook altijd opgebouwd uit drie componenten.
1. een begeleide activiteit; de leerkracht kiest de leerlingen uit en begeleidt
hen/speelt mee
2. aangewezen activiteiten; de leerkracht kiest leerlingen uit die aan een
bepaalde activiteit/tussendoel gaan werken
3. vrije activiteiten: het kind kiest zelf waaraan het die les gaat werken
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Sponsoren bouw kleuterplein
De bouw van het kleuterplein brengt hoge kosten met zich mee. Een speeltoestel
kost bijvoorbeeld al gauw 15.000 euro. Nu moet de riolering, de bestrating, het
aanleggen van het groen e.d. natuurlijk ook bekostigd worden. Bent u in de
gelegenheid ons te sponsoren? Graag! Wij zullen uw gift inzetten voor een
duurzaam plein waar leerlingen fijn en veilig kunnen spelen en ontdekken. Uw
financiële bijdrage komt dus goed terecht. Wilt u meedoen? Neemt u dan contact
op met directrice Caroline Nieuwstraten.
Goed nieuws! Port of Rotterdam heeft ons gesponsord voor een bedrag van
€ 1000,00. Onder de naam ‘Hoge Hoed’ sponsort Havenbedrijf Rotterdam jaarlijks
vijftien regionale organisaties met ieder € 1.000. Een vader, die zitting heeft in de
bouwgroep, heeft dit voor elkaar gekregen. Hier zijn wij heel blij mee!

Staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari
De AOb-leden hebben zich uitgesproken: donderdag 30 én vrijdag 31 januari gaan
het basis- en voortgezet onderwijs plat. “Het kabinet heeft na alle acties nog steeds
niet gezorgd voor structureel extra geld”, zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk. “We
voeren nu de druk op: de actiebereidheid is enorm.” (bron; AOb)
Dat wij op CBS De Fontein voor elke klas een bevoegde leerkracht hebben is bijna
uitzonderlijk te noemen. De grote steden, maar ook de plaatsen rondom de grote
steden kampen al een tijd met een nijpend tekort. Het vak van leerkracht is niet of
nauwelijks aantrekkelijk voor studenten. Daarbij laat de salariëring te wensen over
en is de werkdruk hoog. Wij vinden ons werk fantastisch en zijn dankbaar dat we
dit werk mogen doen, maar er moet wel iets gebeuren.
Onze school is niet dicht op deze twee stakingsdagen. Wij onderschrijven de
standpunten wel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangrijke data:
Er zijn geen belangrijke data te noemen voor de maand januari.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het team van de Fontein

