Nieuwsbrief augustus 2020
CBS De Fontein
Beste ouders/verzorgers,
De zomervakantie is bijna voorbij, de deuren van onze school openen zich op maandag 31
augustus. We hopen dat u heeft kunnen genieten van een heerlijke vakantie? Wij zijn
uitgerust en kunnen weer aan de slag. In de laatste week van de zomervakantie hebben we
alles op alles gezet om onze school en alle klassen netjes in te richten. Het ziet er weer
keurig uit en wij kunnen niet wachten om u en alle leerlingen weer te ontmoeten.
In deze nieuwsbrief leest u de laatste nieuwtjes die gelden voor dit nieuwe schooljaar.

Caroline Nieuwstraten,
Directeur CBS De Fontein

Corona
Helaas is het coronavirus nog steeds (flink) actief. U weet dat we ervoor hebben gekozen
om op dezelfde wijze als voor de zomervakantie verder te gaan met de regelgeving en de
uitvoering om ervoor te zorgen dat de gezondheidsrisico's van u, onze leerlingen en ons
team zo laag mogelijk blijven.
Hieronder voor u nog even de regels op een rij:
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We hanteren het continurooster van 8.30 uur tot 14.00 uur elke dag. Onze deuren
gaan open om 8.20 uur, zodat leerlingen gespreid binnen kunnen komen.
Ouders mogen echt niet mee naar binnen. Heeft u een afspraak? Zeg dit tegen
degenen die bij het hek staat, loop niet zomaar het schoolplein op.
Leerlingen die voor het eerst komen mogen om 9.00 uur naar hun nieuwe klas,
ouders mogen dan even mee naar binnen. Dit alles alleen op afspraak met de
leerkracht.
Verjaardagen mogen gevierd worden in de klas. Traktaties mogen in de klas
uitgedeeld worden, de klassen rondgaan mag niet. De traktaties behoren te zijn
voorverpakt en niet zelfgemaakt/gebakken etc.
Ouders mogen naar binnen alleen op afspraak. Bent u in de school dan kan het
gebeuren dat u aangesproken wordt met de vraag of uw een afspraak heeft. Dit
hebben we intern afgesproken.
We gaan niet in rijen naar binnen, maar hanteren dezelfde
vorm als voor de zomervakantie.
Ouders mogen bij het ophalen van de groepen 1-2A en
1-2B verspreid op het plein staan met inachtneming van de
1,5 meter.
Handen wassen geldt nog steeds.
We maken de klassen goed schoon, de tafels worden elke
dag gereinigd.
We ventileren goed, ramen zijn open en eventueel deuren ook.
Ons team houdt 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar.
Externen mogen weer werkzaam zijn in onze school.
Leerlingen die flink verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben blijven thuis. Komt
een leerlingen verkouden, hoestend en/of met koorts op school dan zullen wij met
betreffende ouders contact opnemen en vragen de leerling op te komen halen.
Leerlingen tot 6 jaar die verkouden zijn mogen wel naar school komen.
Teamleden die flink verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben blijven thuis en
laten zich direct testen.

Personeel
Nieuw
U weet dat gymmeester Arjan van Diggelen een andere baan heeft, dat hebben we u voor
de zomervakantie gemeld. Meester Maurice de Boer neemt het stokje van hem over. Hij is
gediplomeerd leerkracht bewegingsonderwijs. Meester Maurice heeft zich voor de
zomervakantie aan alle leerlingen voorgesteld.
Ook kunnen wij u melden dat wij een nieuwe collega hebben, Juf Guusje
Freriks. Zij komt bij ons werken als onderwijsassistent en zal drie dagen
ondersteuning bieden aan groep 7.
Wij wensen meester Maurice en juf Guusje heel veel werkplezier toe!
Interne begeleiding
In eerdere berichtgeving meldden wij u dat we vanaf dit schooljaar twee interne begeleiders
hebben: mevrouw Veronique van Helten en mevrouw Corina Schoonebeek

Juf Veronique van Helten werkt drie dagen te weten dinsdag, woensdag en donderdag.
Juf Corina Schoonebeek werkt twee dagen te weten dinsdag en woensdag, de andere
dagen geeft zij les aan groep 8.
We hebben de groepen over beide intern begeleiders verdeeld.
- groepen 1-2, 3, 5 en 7: Juf Veronique van Helten
- groepen 4, 6 en 8: Juf Corina Schoonebeek
Mocht u vragen hebben over de zorg van uw kind dan kunt u zich allereerst richten tot de
eigen leerkracht. Is dit niet afdoende, wordt het specifiek, dan kunnen onze intern
begeleiders meedenken en helpen routes te bepalen.
Langdurig ziek
U weet dat juf Wendy al geruime tijd langdurig ziek is. Zij heeft chronische problemen met
haar bewegingsapparaat. Dit betekent dat zij vooral zittend werk kan en mag doen. Voor de
klas staan lukt helaas niet. Wel kan zij individuele leerlingen helpen. Dit deed en doet zij een
aantal uren per week. U zult haar dan ook regelmatig op school zien.
Wij wensen juf Wendy veel sterkte toe.

Nieuwe bovenbouwcoördinator
Omdat juf Corina Schoonebeek dit nieuwe schooljaar naast lesgeven aan groep 8 tevens de
zorgcoördinatie van leerlingen op zich neemt, komt de taak van bovenbouwcoördinator
(leidinggevende midden- en bovenbouw) vacant. Juf Susanne Kuijper heeft aangegeven
deze taak op zich te willen nemen. Hier zijn wij heel blij mee. We wensen juf Susanne veel
plezier bij het uitvoeren van haar nieuwe taak.
Het continurooster, wordt dit officieel?
We werken ivm het coronavirus met een continurooster, te weten het
vijf-gelijke-dagen-model. Dit continurooster is (nog) niet officieel vastgesteld op onze school.
Het traject naar de officiële overgang op een continurooster moeten nog worden doorlopen.
Dit betekent in het kort dat er:
●
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een informatiemoment aan het gehele team gegeven wordt
een peiling binnen het team gehouden wordt
een peiling gehouden wordt onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8
een peiling gehouden wordt onder de ouders van De Fontein
een besluit genomen wordt en hierna wel/niet officieel overgaan op een
continurooster

Wij zullen u steeds op de hoogte houden over de voortgang. U zult zeer tijdig op de hoogte
worden gebracht wanneer wij officieel overgaan op een continurooster, zodat u eventueel
zaken voor u en uw gezin tijdig kunt regelen.
Kwaliteitszorg
Kwaliteit binnen een organisatie zit ‘m altijd in de vraag ‘Doen
we de goede dingen en doen we deze dingen goed?’ Ons team,
onze school probeert zich voortdurend te verbeteren.
Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord.
Niet van ‘de hak op de tak’ maar langdurige verbeteringen
doorvoeren. In ons schooljaarplan beschrijven wij elk
schooljaar welke plannen we hebben.
Voor u zetten we deze op hoofdlijnen hieronder kort op een rij.
In het schooljaar 2020-2021 willen wij:
Een splinternieuw kleuterplein realiseren.

Dit plein zal in oktober 2020 aangelegd worden.
U krijgt hier aparte brief over met alle informatie.
Wat komt er op het plein? Vanwaar de keuze?
etc.

De voorbereidingen treffen voor de aanleg
en bouw van twee splinternieuwe lokalen.

De gemeente Ridderkerk heeft erkend dat we
ruimte tekort hebben op onze school en doet
daarom een flinke duit in het zakje om twee
nieuwe lokalen te realiseren bij onze school. Het
tijdpad is nog niet geheel bekend. In ieder geval
dit schooljaar 2020-2021 zal er gestart worden
met de bouw.

Onze kennis en kunde vergroten ten aanzien
van didactische vaardigheden. Hoe geef je
het beste les?
Daarom volgen we als team een aantal
trainingen Expliciete Directe Instructie. (EDI)

Lesgeven is een complexe vaardigheid. Er komt
zeer veel bij kijken. EDI geeft ons tips en
handreikingen om onze kennis en vaardigheden
nog beter te maken ten aanzien van onze
lesgevende taak.

Onze kennis en kunde vergroten als het gaat
om gedrag bij leerlingen.

Orthopedagoog Kees van Overveld zal ons een
aantal trainingen geven over Sociaal
Emotioneel Leren (SEL). Leerlingen die hun
eigen emoties begrijpen en zich kunnen inleven
in de ander, zullen bijvoorbeeld minder snel
geneigd zijn anderen te kwetsen of pijn te doen.
Wanneer kinderen leren conflicten op te lossen
en op hun eigen gedrag te reflecteren, kunnen
zij beter relaties onderhouden.
Daarnaast onderwijst hij ons over gedrag in de
groep. Wanneer wordt bepaald gedrag van
leerlingen ordeverstorend en lopen spanningen
op? Welke tips en vaardigheden kunnen we ons
eigen maken om ervoor te zorgen dat
ordeverstorend gedrag in de groep in goede
banen geleid wordt?

Peilingen continurooster

Nadat we alle officiële peilingen netjes hebben
afgenomen nemen we een besluit of we officieel
overgaan op een continurooster.

Invoering nieuwe methode wereldoriëntatie,
Faqta

We hebben een splinternieuwe methode
aangeschaft voor de groepen 3 t/m 8. Deze
heet Faqta. Dit is een alles in een methode,
aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschap &
techniek komt aan de orde. Dit schooljaar gaan
we werken met deze methode. We hebben ons
al goed voorbereid en ingelezen om deze
invoering tot een succes te maken.

Vreedzame school
De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale
competentie en democratisch burgerschap voor het
basisonderwijs. CBS De Fontein gebruikt dit programma al jaren.
Onze school is immers een mini-maatschappij waar kinderen zich
gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen
leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te
lossen. Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben
leerlingen nodig om samen onze school tot een plezierige plek te
maken.
Ook dit jaar zullen we mediatoren van de bovenbouw trainen om
kleine conflicten tussen leerlingen mee te helpen oplossen.
Daarnaast geven we wekelijks les over diverse onderwerpen.
Zo worden lessen gegeven over groepsvorming, complimenten
geven, plagen & pesten etc.

Toetsen
Voor de zomervakantie hebben we niet alle toetsen kunnen afnemen vanwege de
schoolsluiting. In de eerste periode van dit schooljaar nemen we daarom DMT, AVI,
Woordenschat en Begrijpend Lezen af bij de leerlingen. Zo krijgen we een mooi beeld van
de voortgang.
BSO-opvang
Onze school is nog niet officieel over op een continurooster. Vanwege de pandemie werken
we wel met deze tijden van 8.30 uur tot 14.00 uur. Hierdoor sluiten de BSO-tijden niet
geheel aan. Wij zullen, net als voor de zomervakantie, de BSO van 14.00 uur tot 15.15 uur
voor onze rekening nemen zodat u niet op extra kosten hoeft te rekenen. Vanaf 15.15 uur
komen de vaste PM'ers het van ons overnemen.
Mochten we op den duur wel officieel overgaan op een continurooster dan komt deze
(gratis) opvang te vervallen en zult u zelf dit af moeten stemmen met uw
kinderopvangorganisatie.
De eerste schooldag
Maandag 31 augustus openen de deuren van onze school zich
om 8.20 uur. Normaal gesproken hielden we op de eerste
schooldag een inloop waarbij alle ouders, belangstellenden,
broertjes en zusjes in de lokalen konden kijken en de juf of
meester konden ontmoeten. Helaas kunnen we dat dit jaar niet op
deze wijze organiseren.
Om u toch een inkijkje te geven filmen alle leerkrachten hun
klaslokaal en sturen zij u de informatie over het schooljaar via
Social Schools toe.
Op deze wijze bent u toch op de hoogte van wat uw zoon en/of dochter te wachten staat
komend leerjaar en kunt u zien hoe zijn of haar klaslokaal eruit ziet.
Belangrijke data:
maandag 31 augustus

Eerste schooldag

 et team van CBS De Fontein wenst
H
iedereen een fantastisch schooljaar toe!

