Juli 2021

Belangrijke data:
Dinsdag 6 juli

Afscheidsavond groep 8

Vrijdag 9 juli

Barbecue groep 8

Dinsdag 13 juli

Wenmoment nieuwe meester of juf

Donderdag 15 juli

Laatste schooldag, rapport mee

Vrijdag 16 juli t/m 27-8

Start zomervakantie, leerlingen vrij

Voorwoord
Beste ouder(s),verzorger(s),
Nog iets meer dan twee weken en dan start de zomervakantie. We blikken terug op een jaar vol
bijzondere momenten. Een jaar dat we niet gauw zullen vergeten. Met elkaar moesten we creatief
zijn in moeilijke tijden. Corona zorgde voor een heel ander jaar dan gebruikelijk. Er waren verdrietige
momenten, maar ook hele fijne. We hielpen elkaar en er was begrip. We snakken naar ‘normaal’ en
hopelijk kan dat ook na de zomervakantie.
Naast de vervelende zaken heeft de andere manier van werken ons ook inzichten gegeven. We zien
bijvoorbeeld dat alle leerlingen, ook de jongsten, heel zelfstandig in school kunnen komen zonder
dat vader of moeder mee naar binnen gaat. Alle kinderen zijn dit inmiddels gewoon gewend. In onze

school geeft dat ontzettend veel rust. Vroeger kwamen alle ouders mee de gangen in, dat was ook
fijn. Als ouder kon je even binnen kijken en gemakkelijk iets zeggen tegen de juf. Tegelijkertijd was er
bij aanvang ook altijd een flinke drukte in de gangen en dat is nu niet het geval. Deze manier van
binnenkomen levert veel rust en overzicht op. Intern gaan we bespreken op welke wijze we het
binnenkomen vorm willen geven met daarbij de mogelijkheid dat u als ouder van een kleuter toch
op gezette momenten uw kind binnen kan brengen.
Er is nog iets dat ons is opgevallen en dat duidelijkheid geeft, namelijk het maken van een afspraak
met de juf/meester en/of directie. Voorheen kon een ieder op elk moment binnenlopen en kijken of
er tijd was om een gesprek aan te gaan. Tijdens de pandemie kon dit niet en maakte iedereen netjes
een afspraak met elkaar. Dit zorgt voor rust, duidelijkheid en minimale onverwachte momenten.
Graag houden we deze regel in stand. Voor uitgebreide gesprekken maken we een afspraak met
elkaar.
De oudergesprekken werden dit schooljaar online gevoerd. Dat heeft echt niet onze voorkeur.
Komend schooljaar hopen we dan ook weer live gesprekken te kunnen voeren. We willen u namelijk
graag ontmoeten.
Naast bovenstaande wil ik u hartelijk bedanken voor uw flexibiliteit, begrip en vertrouwen tijdens dit
bijzondere schooljaar. Dat heeft ons in ieder geval heel goed gedaan. We hebben gezien dat u als
ouder flink op de proef bent gesteld en te maken heeft gehad met diverse uitdagingen. Hopelijk
hoeft dit volgend schooljaar niet meer. Nu gaan we genieten van een welverdiende zomervakantie.
Ik wens u een mooie zomer toe!

Met vriendelijke groet,
Caroline Nieuwstraten
Directeur CBS De Fontein

Summerevents
In de periode van maandag 19 juli t/m vrijdag 13 augustus wordt er door
Facet weer hele leuke activiteiten voor kinderen georganiseerd. Deze
Summerevents zijn voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar. Er is voor
elk wat wils, zo zijn er recreatieve, creatieve, muzikale, sportieve en
culturele activiteiten die veelal gratis zijn.
U kunt uw kind inschrijven via www.facetridderkerk.nl.
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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.
April: Van de 339 leerlingen die onze school telt zijn 26 leerlingen te laat gekomen of ongeoorloofd
afwezig. We nemen contact met ouders op wanneer het regelmatig om dezelfde leerling gaat.
(waaronder vaak dezelfde leerlingen)
Mei: Van de 341 leerlingen die onze school telt zijn 2 leerlingen te laat gekomen of ongeoorloofd
afwezig geweest.
Juni: Van de 347 leerlingen die onze school telt zijn 8 leerlingen te laat gekomen of ongeoorloofd
afwezig geweest.

Uitbreiding Fontein
Zoals u weet en kunt zien zijn we bezig met de uitbreiding van onze school. Blijkbaar komen
kinderen / jeugdigen na schooltijd of ‘s avonds op de bouwplaats. Ze klimmen over het bouwhek
heen. Dit is zeer onwenselijk en heel gevaarlijk. Er is door de aannemer inmiddels contact
opgenomen met de politie hierover. De politie heeft gevraagd te bellen op het moment dat er
kinderen / jeugdigen daadwerkelijk op de bouwplaats zijn.
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Mocht u als ouder zoiets zien, zou u dan contact willen opnemen met de politie? Het nummer is
0900-8844. De politie kan dan gelijk actie ondernemen. Aan buurtbewoners is ook een brief met
dezelfde inhoud gegeven, zodat we met elkaar alert kunnen zijn. Dank u wel alvast.

Wist u dat: (herhaling)
●

●

●

Groep 8 een eindfilm heeft gemaakt? Deze wordt op een
speciaal moment getoond aan de ouders van de
leerlingen.
Blijven lezen in de zomervakantie van groot belang is
voor het onderhouden van de leervaardigheden en het
leesplezier? Ook voorlezen is belangrijk. Vaak stoppen
we te vroeg hiermee.
We komend schooljaar met ateliers willen gaan werken? Dit betekent dat de leerlingen met
verschillende disciplines in aanraking komen zoals: tekenen, handvaardigheid met diverse
materialen, dans, toneel etc. Op deze wijze vergroten we de ontwikkeling van talenten.

Het team van CBS De Fontein
wenst u een hele fijne zomervakantie!
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