April 2021

Belangrijke data:
Vrijdag 2 april

Goede Vrijdag, leerlingen vrij

Maandag 5 april

Pasen, leerlingen vrij

Voorwoord
Beste ouder(s),verzorger(s),
Op onze school is er altijd plaats voor leerlingen die bij ons in de buurt wonen. Wij
kennen geen wachtlijsten. Onze school houdt geen open dagen, want u kunt altijd
het gehele jaar door bij ons een afspraak maken voor een rondleiding. Dit kan door
ons te bellen naar 0180-411989 of een verzoek in te dienen via onze website.
Daarnaast kunt u ons een mail sturen naar info_fontein@pcpobr.nl
Een oriënterend gesprek bestaat uit een aantal onderdelen:
● U heeft het gesprek met mij (Caroline Nieuwstraten) onder het genot van een kopje koffie of
thee.
● U mag uw kind(eren) meenemen als u dat wenst.
● U vertelt over uw kind. Welk karakter heeft hij/zij? Hoe gaat het met de gezondheid? Waar
moeten we rekening mee houden?
● De aanmeldprocedure wordt uitgelegd.
● De kwaliteitskenmerken van onze school worden met u gedeeld.

●
●
●

U krijgt een rondleiding door onze school.
U krijgt het inschrijfformulier mee naar huis en andere relevante
informatie.
Thuis kunt u rustig nadenken over de eventuele aanmelding.

Uiterlijk 1 mei 2021 hopen we alle nieuwe aanmeldingen te hebben ontvangen voor het schooljaar
2021-2022. We zijn gestart met de plannen voor de formatie en groepsindeling. Als we op tijd weten
hoeveel leerlingen er instromen, kunnen we betere keuzes maken.
Heeft u naast onderwijs bijvoorbeeld ook voorschoolse- en/of naschoolse opvang nodig, omdat u
bijvoorbeeld werkt? Dan kunt u een afspraak maken met Kinderopvang SKR. Ouders met interesse
voor Kinderopvang SKR kunnen contact opnemen met de klantenservice via 0180-499322 of via:
www.s-k-r.nl

Met vriendelijke groet,
Caroline Nieuwstraten
Directeur CBS De Fontein

Innen ouderbijdrage
Heeft u de ouderbijdrage al betaald? Vorige maand is er een herinnering gestuurd naar u. Mocht u al
betaald hebben, dan hoeft u niets te doen. Mocht u nog niet betaald hebben dan verzoeken wij u
om het bedrag te voldoen.
Heeft u vorig schooljaar € 40,00 ouderbijdrage betaald. Dan betaalt u voor schooljaar 2020-2021
€ 20,00 voor uw kind. Mocht u dit niet betaald hebben bedraagt de ouderbijdrage € 40,00.
Wij verzoeken u dit bedrag over te maken op Rekeningnummer NL66 RABO 013.30.51.439 ten name
van O.C. C.B.S. de Fontein te Ridderkerk, onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.
Komend schooljaar gaan we starten met het digitaal innen van de ouderbijdrage via Wis Collect. Dit
is voor u en voor ons veel gemakkelijker en gebruiksvriendelijker. Een aantal scholen van onze
Stichting werkt hier al mee naar ieders tevredenheid.

Corona & Vervanging
Elke dag is het een feest wanneer we allemaal op school kunnen zijn! Gelukkig kunnen we melden
dat het aantal besmettingen laag blijft tot op heden. Met name ‘tot op heden’, want elke dag is het
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afwachten. Een besmetting betekent dat de hele groep plus leerkracht(en)
en onderwijsassistent in quarantaine moet blijven. Dit is de regel.
Sommige ouders voelen zich heel erg schuldig wanneer het hun kind betreft. Je schuldig voelen,
omdat je Corona hebt is het laatste wat moet gebeuren. Dat het voor anderen gevolgen kan hebben
is zo, maar dat is inherent aan alle landelijk geldende regels. Wanneer de besmetting mild verloopt
is dat iets om zeer dankbaar voor te zijn.
U merkt dat wij proberen met alle mogelijke middelen de school open te houden en dus ook de
juiste vervanging te vinden. Met het lerarentekort lukt dit niet altijd, er is gewoonweg niemand
beschikbaar. Vooralsnog lukt het ons op de meeste momenten met onze eigen mensen. Hier zijn we
heel blij mee. Door hun flexibele inzet kunnen zoveel mogelijk leerlingen naar school.

Ruim de helft van alle basisscholen stuurde vorige week klassen naar huis vanwege corona.
Uit een AVS-peiling onder ruim 1200 schoolleiders blijkt dat vorige week 2,2 van de 12 klassen per
school naar huis moesten vanwege coronaklachten. 1,3 procent van de scholen was helemaal
gesloten. Op 49 procent van de scholen waren alle klassen op school. In totaal is momenteel 85
procent van de leerlingen en 88 procent van de leraren op school.
Volgens de AVS maakt dit de druk op de school onveranderd groot. “Ze zijn constant, zelfs op niet
werkdagen en in het weekend, bezig om vervangers te zoeken om te voorkomen dat kinderen
naar huis moeten”, geeft voorzitter Petra Van Haren aan. De AVS pleit daarom naast sneltesten
voor een versnelde vaccinatie van onderwijspersoneel. “We zien dit in andere landen wel
gebeuren.”
Bron; AVS 30 maart 2021

Formatie & Groepsverdeling
Achter de schermen zijn we al druk bezig met het nieuwe schooljaar. De formatie (Hoeveel
personeelsleden kunnen we in dienst hebben? Op welke wijze maken we de verdeling?) is bezig. Zo
ook de groepsverdeling.
De verdeling komt tot stand door de volgende berekeningen en inzichten:
● de beschikbare financiële middelen
● de leerlingenaantallen
● de (evenredige) verdeling van de leerlingenaantallen over de groepen
● de voorkeuren van personeelsleden
● de werkdagen en wensen van de personeelsleden
● de beschikbare huisvesting
Naar alle waarschijnlijkheid hebben wij komend schooljaar enige vacatureruimte. Kent u iemand die
het HBO diploma PABO heeft? Of bent u zelf HBO-gediplomeerd leerkracht en zou u de overstap
willen maken? U kunt altijd contact met mij opnemen. We gaan dan samen in gesprek en bekijken
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de mogelijkheden. Is het niet bij ons op De Fontein, dan wellicht wel binnen
onze andere scholen van onze Stichting PCPO Barendrecht & Ridderkerk.
Ons telefoonnummer is 0180-411989 of u kunt mailen naar info_fontein@pcpobr.nl

Te laat komen
Effectieve lestijd gaat verloren wanneer leerlingen regelmatig te laat komen, dit
willen wij voorkomen. Onze leerkrachten houden precies bij wanneer leerlingen te
laat zijn gekomen of ongeoorloofd afwezig zijn (zonder afmelding). Zoals beloofd delen we met u de
status per maand.
November: Van de 328 leerlingen die onze school telt zijn 27 leerlingen te laat gekomen of
ongeoorloofd afwezig geweest.
December: Van de 331 leerlingen die onze school telt zijn 7 leerlingen te laat gekomen of
ongeoorloofd afwezig geweest.
Januari: Onze school was gesloten.
Februari: Twee weken open. Van de 335 leerlingen die onze school telt zijn 2 leerlingen te laat
gekomen of ongeoorloofd afwezig.
Maart: Van de 338 leerlingen die onze school telt zijn 16 leerlingen te laat gekomen of ongeoorloofd
afwezig. Dat is een stijging. We zien ook dat het vaak om dezelfde leerlingen gaat. Wanneer het
veelvuldig voorkomt bij dezelfde leerling zal de leerkracht contact opnemen met de ouders van deze
leerling.

Wist u dat:
●

●

We het overgebleven fruit gratis meegeven aan
leerlingen die dat willen? Zo komt het toch in
huishoudens goed terecht.
We nog keuzes moeten maken wat betreft de schoolreis,
de Koningsspelen de schoolfotograaf en de werkweek
van groep 8 ? Binnen het managementteam zullen we
een weloverwogen keuze maken die natuurlijk te maken
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●
●
●

heeft met de veiligheid, gezondheidsrisico's en datgene wat wel
mogelijk is. U verneemt zo spoedig mogelijk van ons wat er besloten
is.
Het vakantierooster 2021-2022 naar u is doorgestuurd? We zullen op de website het rooster
plaatsen en in de planner.
We tuingereedschap nodig hebben? Heeft u nog gereedschap over voor in de tuin, doe het
niet weg maar geef het aan ons.
(Herhaalde berichtgeving) We de dag code rood in moeten halen? Dit wordt dinsdag 6
april, deze vrije dag komt te vervallen. Alle leerlingen kunnen gewoon naar school.

Het team van CBS De Fontein
wenst u hele
Fijne Paasdagen!
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