Nieuwsbrief mei 2020
CBS De Fontein
Beste ouders/verzorgers,
Het onderwijs maakt ongekende tijden door. Vrijwel alles wat in het onderwijs een
vanzelfsprekendheid was, wat ons houvast en zekerheid gaf, hebben we binnen een paar
weken of zelfs dagen los moeten laten. Er zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk
geweest.
Daarom zijn we zo blij dat we weer (gedeeltelijk) mogen starten! Wel met alle strikte
maatregelen, maar we kunnen de leerlingen weer ontmoeten. Het gaat ook boven
verwachting goed wat betreft het naleven van de opgestelde regels. Dank daarvoor, dit geeft
rust.
De media staat momenteel vol met de zorgen over de grote ‘leerachterstanden’ die kinderen
in de afgelopen periode hebben oplopen, en wat we daaraan moeten doen.
De vraag is eigenlijk: is dat zo? Is er een enorme achterstand? Over welke achterstand
hebben we het dan? We hebben het dan over de lesstof die we niet geheel af hebben
kunnen krijgen. De lesstof waarvan wij in Nederland bedacht hebben, dat die in een leerjaar
aangeboden behoort te worden. Ontwikkeling gaat immers altijd door, school of geen school.
Een kind leert lopen, leert nieuwe woorden, leert zelfstandiger te zijn etc.
Sommige ouders zullen zeggen: “Mijn kind heeft heel hard gewerkt en veel geleerd in deze
periode. Naast schoolwerk heeft het ook geleerd te plannen, zelfstandiger te zijn, beter met
zijn broertje of zusje om te gaan, geduldig te zijn etc”. Leerkrachten zeggen: “Er is door veel
leerlingen heel hard gewerkt de afgelopen periode”.
Onze leerlingen komen niet terug naar onze school om zogenoemde achterstanden weg te
werken. We zien achterstand niet als achterstand, maar juist als een nieuwe beginsituatie.
We gaan niet direct toetsen en testen, maar eerst goed kijken waar de leerlingen zijn
gebleven. Daar passen wij ons aanbod op aan.
Het pedagogische deel staat de komende dagen op 1. Hoe hebben de
leerlingen de afgelopen tijd ervaren? Wat hebben zij meegemaakt? Hoe
hebben zij zich gevoeld? Op welke wijze gaan we met elkaar verder?
Het is een rare tijd waarbinnen we heel veel leren van en met elkaar. We
zijn samen flexibel, creatief en zorgen voor maatwerk. We hebben
vertrouwen in de toekomst!
Caroline Nieuwstraten, Directeur CBS De Fontein

Schoolreis
Omdat grote evenementen nog niet zijn toegestaan kan de schoolreis ook helaas niet
doorgaan. We hebben het vervoer en de parken inmiddels afgezegd.
Ouderbijdrage
Samen met de penningmeester van de Oudercommissie en de Medezeggenschapsraad
besluiten we op welke wijze we omgaan met de ouderbijdrage die door u betaald is. Hier zit
immers het bedrag voor de schoolreis bij in die nu niet doorgaat. U krijgt middels een aparte
brief bericht hierover.
Groep 8
De leerlingen van groep 8 zullen deze periode zeker niet vergeten. Zij hebben geen
CITO-eindtoets hoeven maken. Het schooladvies is volledig doorslaggevend geweest voor
hun overstap naar het voortgezet onderwijs. Gelukkig hebben inmiddels alle leerlingen een
plek op hun nieuwe school.
De voorheen vanzelfsprekende zaken zoals de filmavond, de BBQ, de kampweek zijn niet
zo vanzelfsprekend meer. Kun je op kamp? Mag je een BBQ organiseren? Kunnen we naar
theater Het Plein?
De film is maandag jl. opgenomen, dat is heel fijn. Over bovenstaande items spreken we
intern en besluiten hierover laten we natuurlijk afhangen van de (hopelijk) versoepelde
maatregelen die we van het kabinet verkrijgen.
U moet weten dat we alles in het werk stellen om groep 8 toch een mooi afscheid van de
basisschool te geven. Meester Robin en juf Kirsten informeren u steeds over de genomen
besluiten.
Belangrijke data:
● Donderdag 21 mei
● Vrijdag 22 mei
● Maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni
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