November 2020

Belangrijke data:
Maandag 16 nov.

Studiedag > leerlingen vrij

Woensdag 25 nov.

Drempeltoets groep 8

Vrijdag 4 dec.

Sinterklaasfeest

Donderdag 17 dec.

Kerstviering

Ma. 21 dec. - vrij. 1 jan. ‘21

Kerstvakantie

Voorwoord
Beste ouder(s),verzorger(s),
In deze tijd wordt er een beroep gedaan op kansgericht denken; Wat kan er wel? Wanneer we
denken in kansen, gaan we ervan uit dat er altijd andere perspectieven zijn. We proberen zaken
zoveel mogelijk positief te benaderen en de negatieve kanten zoveel mogelijk weg te nemen. Veel
bedrijven doen dit in deze tijd ook, zij zijn tijdens de beperkingen op zoek naar de mogelijkheden en
kansen. Positief denken helpt, want:
Positief denken helpt om emotionele vaardigheden te ontwikkelen, om gezondheid te optimaliseren
en het resultaat van werk en privé naar een hoger plan te brengen.

Positief denken creëert waarde in het leven en is niet alleen belangrijk om
jezelf goed te voelen en gelukkig te zijn.
Positief denken is ook van cruciaal belang om waarde toe te voegen aan je omgeving, zowel op je
werk, op school, als privé. Positief zijn betekent niet het negeren van het negatieve. Het betekent wel
kansen zien en pakken.
Onze visie van onze school verwijst ook naar deze kansen. We kijken naar leerlingen en denken altijd
in mogelijkheden, ook wanneer iets niets zo goed lukt. Op welke wijze kunnen we ervoor zorgen dat
het wel lukt? Hoe kunnen we het zelfvertrouwen vergroten?
CBS De Fontein biedt een sfeer waarin ieder kind uniek en waardevol is. Op school moet een kind zich
optimaal kunnen ontwikkelen. Dit kan alleen als het kind zich veilig voelt en ervaart dat het er mag zijn,
met al zijn of haar sterke en zwakke punten. Iedereen is anders en mag anders zijn.
In deze nieuwsbrief leest u op welke wijze de komende periode vormgegeven wordt, waarbij we
steeds gekeken hebben naar wat wel kan. Bij elke keuze staat de veiligheid van de gezondheid van
de leerlingen, medewerkers en ouders voorop.
Met vriendelijke groet,
Caroline Nieuwstraten
Directeur CBS De Fontein

Personeel
Juf Annelies Wolters
Een langverwachte droom wordt werkelijkheid voor juf Annelies Wolters. Ze zoekt, samen met haar
man, de rust en de ruimte op en gaat binnenkort verhuizen naar Groningen. Juf Annelies Wolters
gaat ons dus verlaten. Zij zal per 1 januari 2021 niet meer werkzaam zijn bij ons.
Een dappere stap, maar we gaan haar natuurlijk missen en zijn daarom nu al naarstig op zoek naar
een nieuwe kleuterjuf. Kent u iemand die deze vacature van 4 dagen zou willen vervullen en onze
nieuwe collega zou willen worden? Dan vernemen wij dit graag van u. Kijk voor meer informatie op:
https://www.pcpobr.nl/werken-bij/
We hopen u voor de kerstvakantie te kunnen berichten welke juf of meester ons team komt
versterken en les gaat geven in groep 1-2b.
We wensen juf Annelies veel succes met de voorbereidingen.
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Juf Wendy Pols
Zoals u weet is juf Wendy Pols al geruime tijd ziek en werkt zij binnen de gestelde uren die
arbeidstechnisch voor haar mogelijk zijn. Haar uitzicht op volledig herstel is helaas gering. Zij is in
onderzoek om te kijken wat haar mogelijkheden zijn bij een niet volledig herstel. Wellicht betekent
dit dat zij een andere baan aan zal nemen die bij haar beperkingen past. Op dit moment is het
onderzoek nog in volle gang. Mochten er meer/andere vooruitzichten zijn, dan brengen wij u op de
hoogte van deze situatie.
We wensen juf Wendy veel sterkte toe in deze onzekere tijd.

Gezondheidsrisico’s personeel beperken
Leerlingen, ouders en collega’s kunnen het virus overbrengen en dat zorgt ervoor dat wij (nog
steeds) zeer zorgvuldig te werk moeten blijven gaan. Daarom:
●
●
●
●
●
●

houden we 1,5 meter afstand tussen volwassenen onderling
werken we zoveel mogelijk thuis wanneer dit mogelijk is. Leerkrachten mogen na 14.00 uur
vanuit huis verder werken.
vergaderen we zoveel mogelijk online
organiseren we bijeenkomsten die passen bij de gestelde regels (online, telefonisch
enzovoorts)
zorgen we voor zo min mogelijk fysieke ontmoetingen met ouders in de school. Het liefst
geschiedt overleg telefonisch, online of per mail.
bekijken we wat wel mogelijk is binnen de gestelde afspraken

Op deze wijze proberen we de gezondheidsrisico's zoveel mogelijk in te perken en hopen we onze
school open te kunnen houden.

Verkeersveiligheid (herhaling)
Bij het brengen en halen van uw kind kunnen er in de straat voor
onze school drukke situaties ontstaan. Deze straat is immers niet
berekend op grote drukte.
Zorgt u ervoor dat het in de straat veilig en vriendelijk verloopt? Er
zijn meerdere parkeerplekken beschikbaar in andere straten blijkt
uit een telling vanuit de gemeente.
Wanneer u uw kind persoonlijk echt bij het hek brengt is het wellicht een optie om uw auto op een
andere plek te parkeren in de wijk? Daarnaast is lopen of op de fiets gaan wellicht mogelijk? Met
elkaar zorgen we dan voor een veilig breng-en haalmoment. Dank u wel alvast!
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Sinterklaas en beleid ten aanzien van Zwarte Piet
Op zaterdag 5 december bezoekt Sinterklaas ons land. Het Sinterklaasfeest zullen wij op vrijdag 4
december vieren. De Sinterklaasviering zal er dit jaar anders uitzien dan andere jaren. Vanwege de
corona- maatregelen zal de viering aangepast en meer ingetogen zijn. We kunnen buiten helaas
geen gezamenlijke opening organiseren. Ook het zingen in grote groepen, zoals bij de ontvangst van
Sinterklaas, mag niet. Dit jaar zullen er ook minder Pieten bij Sint aanwezig zijn, vanwege het aantal
volwassenen in de school/klas. Met de mogelijkheden die er wel zijn, maken we er natuurlijk een
gezellig feest van!
De zwartepietendiscussie is al enige jaren gaande. Vorig jaar
kozen we ervoor om deels zwarte Pieten en deels roetveegpieten
op school uit te nodigen. Met ingang van dit schooljaar zullen we
enkel nog roetveegpieten toelaten binnen de school. Dit betekent
dat er ook bij alle versieringen en werkjes geen zwarte Pieten
meer voorkomen. We begrijpen dat een ieder hier een eigen
mening over heeft, dit mag en wordt gerespecteerd. Op CBS de
Fontein kiezen we voor het hierboven genoemde standpunt. Dan
bent u op de hoogte.
Meer informatie over het Sinterklaasfeest
dat we op vrijdag 4 december op onze
school vieren krijgt u via een aparte brief.

Ouderavonden
In november vinden de eerste oudergesprekken plaats. Normaal gesproken zouden alle ouders op
school komen voor een gesprek met de juf of meester. Vanwege de gezondheidsrisico’s die dit met
zich meebrengt is er besloten dat alle oudergesprekken online plaatsvinden. U ontvangt hier een
aparte brief over hoe dit werkt.
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Leerlingen die gebruik maken van de BSO. (herhaling)
Maakt uw kind gebruik van de BSO? Houdt u er dan rekening mee dat onze school per 1 november
officieel overstapt op het vijf-gelijke dagen model, het continurooster? Dit betekent dat de (gratis)
opvang, die we tot 1 november zelf voor u hebben geregeld van 14.00 uur tot 15.15 uur, komt te
vervallen.
Als het goed is heeft u of krijgt u binnenkort een nieuw contract aangeboden van uw
kinderopvangorganisatie met het juiste uren-aanbod dat afgestemd is op ons continurooster. Dit
contract kunt u gebruiken voor de aangifte van uw belastingaangifte, u krijgt immers een deel van
de kosten terug. De pedagogisch medewerkers van Kinderopvang SKR zullen per maandag 2
november de volledige BSO (Buitenbol en Fontein) gaan verzorgen vanaf 14.00 uur.

Het team van CBS De Fontein
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