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Toch hebben we met eigen collega’s de
klus weten te klaren. Ondanks dat we
zo nu en dan een groep naar huis
sturen komt het vaak voor dat we bij
ziekte eigen mensen voor de groepen
hebben staan. Het eigenlijke werk van
hen blijft dan liggen en dit maakt o.a. de
werkdruk zo hoog. ’s Avonds of in de
weekenden moeten zaken afgemaakt
worden.

Wat
komen gaat


U leest wat komen
gaat aan het einde van
deze nieuwsbrief. Alle
data zijn op deze plek4
Huisvesting
op een rij gezet voor u.

’s Morgens op 7.30 uur zijn we op
school aanwezig en de meeste van ons
vertrekken om 17.00-17.30 uur. We
maken dagelijks 10 uur.
Maar….gelukkig hebben we het
mooiste vak van de wereld! Elke dag
mogen we de leerlingen ontmoeten,
onderwijzen, helpen met problemen en
vreugde en verdriet delen. U geeft uw
grootste goed aan ons. Wij mogen een
fijne relatie opbouwen, hen echt leren
kennen en hen steeds stapjes verder
helpen. Hoe mooi is dat!
En daarnaast zijn we u heel dankbaar
dat u zich zó flexibel opstelt, dat als er
een keer geen leerkracht is, u alles in
het werk stelt om uw kind goede
opvang te bieden. Dank daarvoor!

Caroline Nieuwstraten
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Nieuwsbrief CBS De Fontein
Maandagochtend
Personeel

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.

Vanaf
dit overleg
schooljaar
komt
informatieavond
te vervallen
en willen
weniet
op een
andere
wijze zal
In goed
met
juf de
Karin
Los is besloten
dat zij vanaf
heden
meer
werkzaam
ontmoeting
mogelijk
maken.
zijn op De Fontein. De komende twee weken, tot de voorjaarsvakantie, zal juf Yvette
Oosterwaal de lessen verzorgen op de dagen die juf Karin werkte. Dit betekent dat juf
Yvette lesgeeft op
enopenen
dinsdagdebijschooldeuren
groep 5B enzich
woensdag
bij groep
5A.
Maandagochtend
27 maandag
augustus a.s.
om 8.20 uur
voor leerlingen
en hun ouders. Alle ouders en leerlingen zijn van harte welkom om het eerste uur te
Zodra wij nieuwe informatie hebben over de bezetting na de voorjaarsvakantie verneemt u
gebruiken voor ontmoeting. Loopt u met uw kind mee naar de groep(en) van uw kind(eren).
dit van ons.
Een ieder is vrij om rond te kijken en kennis te maken met de juf of meester. Broertjes en
zusjes
ookPCPO
bij elkaar
in de
klassen
kijken.
U kunt
rondje
gehelewerkplek
school binnen
Onzemogen
Stichting
gaat
samen
met
juf Karin
opeen
zoek
naardoor
een de
andere
onze Stichting
PCPO.
Wij
haar
daarbij
veelkind
succes
toe.
maken
en informeel
kijken
in wensen
de klassen.
In de
groepheel
van uw
kunnen
de kinderen hun
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
Rapporten
staat er koffie voor u klaar. Om 9.30 uur is de kennismakingsronde ten einde en starten we
met de lessen.
In maart krijgt u het rapport van uw kind. We hebben vorig schooljaar enkele kleine
wijzigingen aangebracht. Zo worden niet meer alle tekstvakken van alle leervakken bij alle
Op vrijdag 31 augustus bent u van harte welkom om vanaf 14.45 uur tot 15.15 uur een kijkje
leerlingen individueel ingevuld.
te nemen in de groep van uw kind. Uw kind zal vertellen wat hij/zij heeft gedaan, welke
regels
er zijn
hoe e.e.a.
in de groep.
Tijdens
het en
gesprek
metwerkt
de leerkracht
kan hij/zij e.e.a. goed toelichten. U zult binnenkort
een bericht ontvangen waarin u aan kunt geven op welk tijdstip u kunt komen voor het
Moet
u werken en bent u niet in de gelegenheid om te komen? Geen nood, u krijgt het
voortgangsgesprek.
informatiepakket van de groep via de DiGiduif toegestuurd. Daarnaast zullen we aan de
VSO-medewerkers vragen om de ronde door de school te lopen met de leerlingen, zodat
Verkeersveiligheid in –en uitgaan school
ook zij hetzelfde meemaken.
Er bereiken ons klachten van de buurtbewoners over het in- en uitgaan van de school en
We
u graagvan
a.s.automobilisten
maandag 27 augustus!
hetzien
rijgedrag
in de straat.

Email:
overblijfdefontein@gmail.com
Telefoonnummer: 06- 83 45 73
79

Leerlingen worden uit de auto gezet, auto’s staan dubbel geparkeerd, buurtbewoners
kunnen er niet uit. Wanneer er iets van gezegd wordt , worden mensen kwaad etc.

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

Eigenlijk is deze straat niet toegerust voor zoveel auto’s, dit hebben we bij de gemeente
ook aangegeven. Uit een meting kwam dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in nabij
gelegen straten. Helaas kan de politie ook niet elke dag handhaven. Wel kunnen we een
beroep doen op u en uw flexibiliteit. Samen zorgen we voor veiligheid op straat, doet u
mee?
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Cito-toetsen
Uw kind maakt op de basisschool in acht jaar tijd meerdere Cito toetsen. Alle
leerlingen van De Fontein van de groepen 3 t/m 8 hebben de Cito-toetsen net
afgerond. Wat is een Citotoets en wat betekent een Citoscore?

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

Door de toets uitslagen krijgt u informatie over de prestaties van uw kind: is de lesstof
goed bij hem/haar overgekomen? Onze school krijgt informatie over het resultaat van
het gegeven onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Op basis van deze
aandachtspunten kan zo nodig het onderwijs worden verbeterd.

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?
Inmiddels is er €458,00
opgehaald. Wat fijn dat er
zoveel gespaard wordt!
Hartelijk dank.
SKR
De VSO van de oudere
leerlingen is tegenwoordig op
maandag, dinsdag en
donderdag op De Fontein.

Heeft uw kind bij de uitslag van de Citotoetsen een letter staan? Kijk dan in het rijtje
hieronder:






A – hoogst scorende leerlingen
B – ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
C – 25% net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
D – 15% ruim onder het landelijk gemiddelde
E – 10% laagst scorende leerlingen
Omdat we dit jaar met de nieuwe 3.0-toetsen werken staat er naast een letter ook een
Romeinse cijfer vermeld. Een (lage) A-score kan een II betekenen als cijfer.
Tegenwoordig wordt de letter ook uitgedrukt in referentieniveaus. In het volgende item
wordt dit nader toegelicht.
Uw kind heeft de Cito-score waarschijnlijk al teruggekregen. Op de ouderavonden in
maart zal de juf of meester van uw kind e.e.a. toelichten en u kunt dan natuurlijk uw
vragen stellen.
Onze school vergelijkt via het leerlingvolgsysteem de behaalde score van uw kind met
zijn eerder behaalde scores. Zo ziet u hoe de scores zich ontwikkelen en hoe uw kind
zich dus ontwikkelt.
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Referentieniveaus
Meestal hoort u de term referentieniveau als ouder voor het eerst in groep 8. Bij de
uitslag van de eindtoets wordt namelijk aangegeven welk referentieniveau uw kind
beheerst. Maar als uw kind grote problemen heeft met taal of rekenen, kan het begrip
referentieniveau ook opduiken in gesprekken met school. Wat zijn referentieniveaus?
Sinds augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van
toepassing. Referentieniveaus zorgen dat het voorgezet onderwijs goed aansluit op
het basisonderwijs en daarna weer op het vervolgonderwijs (mbo, hbo, universiteit).
De niveaus bepalen welke stof een kind moet beheersen in welke fase van zijn
schoolloopbaan.
Het basisniveau 1F is het niveau dat kinderen aan het einde van de basisschool
minimaal zouden moeten beheersen. Maar het gewenste niveau ligt hoger. De
overheid heeft de wens dat het grootste deel van de leerlingen aan het eind van de
basisschool een hoger niveau behaalt, het streefniveau 1S.
Voor taal staat 1S gelijk aan de tweede stap in het basisniveau: 2F. Bij taal op niveau
1F moet je denken aan teksten met een eenvoudige structuur en met vaak gebruikte
woorden. Bij 2F zijn de teksten iets ingewikkelder. Bij rekenen wordt op niveau 1F
met eenvoudige getallen gerekend. Bij 1S rekent je kind met complexere getallen en
zijn er meer denkstappen nodig om een rekenopgave op te lossen.
Niet alle kinderen zullen het streefniveau halen. Voor ongeveer een derde van de
kinderen is dat te hoog gegrepen. Rond groep 6 wordt meestal duidelijk naar op welk
niveau uw kind ongeveer afstevent. De inzet is dat uw kind minimaal het basisniveau
1F haalt aan het eind van de basisschool. Ook zijn er kinderen die juist een hoger
niveau halen op de basisschool.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangrijke data:
Vrijdag 21 februari
Week 10

Start voorjaarsvakantie, leerlingen vrij
Oudergesprekken

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

Het team van de Fontein

