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CBS De Fontein
Beste ouders/verzorgers,
Op 8 september 2020 hebben PCPO en SKR een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Met deze overeenkomst bekrachtigen wij de samenwerking, zoals deze al sinds jaar en dag
in Ridderkerk plaatsvindt. Daarnaast borgt de overeenkomst onze samenwerking op een
duurzame manier en maakt dat wij toekomstgericht aan de slag kunnen om de kwaliteit van
ons onderwijs en opvang optimaal voor de kinderen en hun ouders inhoud te kunnen geven.
De komende periode gaan wij aan de slag om op alle locaties van PCPO/SKR in Ridderkerk
de samenwerking op basis van een gezamenlijk visie op Integrale Kindcentra (IKC), verder
uit te werken en gezamenlijk vorm te geven. SKR en PCPO zijn hierdoor onlosmakelijk
verbonden met elkaar. CBS De Fontein wordt samen met Kinderopvang SKR een
Kindcentrum waar opvang en onderwijs samengaan. De komende jaren zullen wij
samengaan wat betreft visie, leerlingenzorg, personeel en middelen. Hierdoor ontstaat er
eenheid voor u als ouder, maar vooral voor de kinderen.
Wij zijn enthousiast over deze genomen stap en vertrouwen op een mooie toekomst met
elkaar!

(foto;directeur-bestuur PCPO Ad Dogger en directeur-bestuurder SKR Maureen van Doorn)

Corona, vervanging leerkrachten bij testen
Hoesten, verkouden of koorts? Dan moet je thuisblijven…
In Nederland zijn veel bedrijven en organisaties bang voor de griepgolf die vast en zeker
gaat komen en de daarbij behorende personele bezetting. Wij ook, want wanneer een
leerkracht snottert moet deze thuisblijven, getest worden en wachten op de uitslag alvorens
deze weer voor de klas mag staan. Dit duurt soms wel drie dagen.
Personeel blijft thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling
verlies van reuk of smaak, of koorts boven de 38 graden Celsius. Blijf ook thuis als een
huisgenoot koorts heeft boven de 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft.
[Bron: rijksoverheid.nl_ 28-08-2020]
U kunt ervan op aan dat dit ook het geval is. Onze leerkrachten die klachten hebben blijven
thuis en laten zich ook zo snel mogelijk testen. Soms zijn dit milde klachten en zegt de
leerkracht : “Ik had normaal gesproken gewoon gewerkt”. Dit is niet anders.
Het betekent wel dat wij vaker dan voorheen op zoek moeten naar vervanging en met het
lerarentekort is dit een enorme uitdaging. Er is geen invalpool of iets dergelijks. Allereerst
proberen we met eigen mensen de leerkracht te vervangen. Lukt dit niet dan is het
uiteindelijke besluit dat de leerlingen thuis blijven.
Verzorgt de leerkracht dan online thuisonderwijs is de vraag?
Hierover gaan wij ons beraden en een protocol opstellen, zodat u precies weet wat u mag en
kan verwachten wanneer uw kind thuis moet blijven omdat er geen leerkracht is.
Want we weten niet wat de toekomst zal brengen. Maar er zijn wel dingen die we op dit
moment kunnen doen om ons zekerder te voelen in deze onzekere tijden met het
coronavirus.
We krijgen veel vragen over het virus.
● Mag mijn kind naar school?
● Waarom wordt mijn kind naar huis gestuurd?
Nog even op een rij:
Wanneer uw kind thuis komt te zitten met klachten, meldt u dit telefonisch op school. Om te
bepalen wanneer uw kind thuis blijft wordt de RIVM-richtlijn gebruikt. Als ouder bent u zelf
verantwoordelijk voor de inschatting. Wij adviseren u om uw kind zo snel mogelijk te laten
testen bij klachten, zodat hij of zij zo snel mogelijk weer op school kan zijn.
Leerlingen die toch komen met verkoudheidsklachten worden naar huis gestuurd. Natuurlijk
brengen wij u hiervan telefonisch op de hoogte. Dit telefoontje wordt gepleegd door
collega’s die ‘vrij’ rondlopen. Uw kind dient buiten de klas onder toeziend oog van een
collega te wachten totdat hij/zij wordt opgehaald.

Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid
gewoon naar school en de BSO mogen, behalve:
- als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
- als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
- als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.
Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor
thuisblijven:
- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38
graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
- als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.
Helaas kunnen we niet in de toekomst kijken, maar laten we hopen dat een ieder goed
gezond blijft en er zo weinig mogelijk leerlingen en leerkrachten thuis hoeven te blijven!

Vanuit de gemeente
De gemeente Ridderkerk roept bewoners op om via de digitale enquête “Prikker op de
Kaart” https://verkeersenquete.nl/v/ridderkerk
verkeersonveilige situaties door te geven. Met de uitkomst van de enquête wil de gemeente
de verkeersveiligheid in kaart brengen en verbeteren. Inwoners kunnen op een digitale kaart
op de website van de gemeente aangeven welke punten in wijk of buurt als verkeersonveilig
worden ervaren, en waarom. Waar rijden de auto’s te hard? Is er sprake van een
onduidelijke voorrangssituatie?
De ervaring van inwoners is belangrijk voor het onderzoek. De
enquête kan tot en met 11 oktober worden ingevuld. Aan u de
vraag om via uw eigen netwerk en communicatiekanalen de
aandacht te vestigen op deze enquête. Voor de uitkomsten is
het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners meedoen.
Heeft u vragen over dit onderzoek neem dan contact op met mevrouw Marleen
Bellaart-Schelling, m.bellaart@ridderkerk.nl, 0180-451449.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Tablets en Chromebooks
Op onze school werken onze leerlingen dagelijks met een tablet of een Chromebook. We
hebben een groot aantal nieuwe Chromebooks kunnen aanschaffen. Hier zijn wij heel blij
mee en ook zuinig op. We vertellen alle leerlingen precies hoe er met de tablet of
Chromebook gewerkt mag/moet worden. Gaat er een tablet of Chromebook stuk, dan laten
wij deze repareren of schaffen wij een nieuwe
aan.
Het moedwillig kapot maken van een tablet of
Chromebook wordt in rekening gebracht bij u als
ouder. Het met opzet beschadigen van
andermans materiaal valt onder vandalisme.
Natuurlijk onderzoeken wij eerst of er sprake is van opzet. Is dit het geval dan nemen we
contact met u op en krijgt u de rekening thuisgezonden.

Activiteiten en vieringen ten tijde van en pandemie
Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreis, op werkweek…..hoe gaan we hiermee om tijdens de
pandemie?
Zolang we verplicht zijn de RIVM richtlijnen te volgen moeten we kijken per activiteit wat er
wel en niet mogelijk is. Onze eventmanager brengt altijd, samen met onze oudercommissie,
de jaaractiviteiten in beeld en beraadt zich over de inhoud. In dit schooljaar wordt er per
activiteit specifiek gekeken naar wat de mogelijk- en onmogelijkheden zijn. Uitgangspunt
hierbij is: Wat kan er wel….
We proberen zoveel mogelijk activiteiten gewoon door te laten gaan zoals we deze altijd
deden of in aangepast vorm. U krijgt per activiteit of viering op tijd informatie over het
verloop.

Kinderboekenweek 30 september t/m 11 oktober
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Het thema is: En Toen?
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.
Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten
over de Oudheid.
Zoals u van ons gewend bent zullen we tijdens de Kinderboekenweek projectmatig werken
rondom dit thema. Misschien iets minder uitbundig dan wat u van ons gewend bent ivm de
pandemie, maar de leerlingen zullen weer smullen van dit project.

Wist u dat….?
●

●

●

Het elke woensdag fruitdag is? Dit betekent dat we allemaal op onze school fruit
eten. Geeft u uw kind op woensdag ook fruit mee naar school? Dat zou fijn zijn. We
hebben ons ook weer ingeschreven voor het schoolfruit, zodat we drie keer per week
(gratis) fruit kunnen aanbieden. Dit is een loting, dus we moeten even afwachten of
we ingeloot zijn.
De Brede school weer hele leuke activiteiten organiseert? Informatie over blok 1
heeft u gekregen middels een apart schrijven via Social Schools. Er is korfbal,
boksen, tassen ontwerpen, rap workshop, HipHop, radio uitzending maken en nog
veel meer. Inschrijven kan via de website van De Brede School
https://bredeschool.facetridderkerk.nl/
We bijna klaar zijn met alle enquêtes die gaan over het continurooster? U krijgt
binnenkort via een aparte brief de uitslag en alle informatie. Heel erg bedankt voor
het invullen van de ouderenquête.

Belangrijke data
●
●

Kinderboekenweek 30 september t/m 11 oktober
Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober - Herfstvakantie
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