November 2021

Belangrijke data:
Week 46

Planner oudergesprekken wordt opengezet

Week 47

Oudergesprekken

Woensdag 24 november

Drempelonderzoek groep 8

Vrijdag 3 december

Sinterklaasfeest

Voorwoord
Beste ouder(s),verzorger(s),
Dinsdag 2 november jl. zijn er weer nieuwe maatregelen aangekondigd ten aanzien van COVID-19.
Met elkaar moeten we de 1,5 meter maatregel weer handhaven.
Dit zijn dringende adviezen. Ook binnen onze school zijn er diverse gezinnen waar corona is
vastgesteld. Het volgende is gemeld: Wilt u zich goed houden aan de volgende basisregels: handen
wassen, testen bij klachten, hoesten en niezen in de elleboog en voldoende ventileren? En opnieuw
anderhalve meter afstand tot de ander bewaren? Dit geldt overal en ook rondom en in onze school.
Wanneer er binnen niet voldoende afstand kan worden gehouden; draagt u dan een mondkapje? En
het is ook weer verstandig om grote groepen te vermijden. Laten we er met elkaar alles aan doen
om het aantal besmettingen terug te dringen en corona onder controle te krijgen!

●
●
●
●

Onze ouderavonden worden vooralsnog fysiek gehouden, tenzij de maatregelen verscherpt
worden.
Intern blijven onze vergaderingen en overleggen fysiek, alleen wanneer de 1,5 meter
gehandhaafd kan worden
Gesprekken met ouders blijven ook fysiek mèt inachtneming van de 1,5 meter
Feesten en vieringen gaan vooralsnog gewoon door met de 1,5 meter maatregel.

Heeft u klachten die passen bij COVID-19, blijft u dan thuis en laat u zich testen. Deze regel geldt ook
voor onze teamleden.

Met vriendelijke groet,
Caroline Nieuwstraten
Directeur CBS De Fontein

Personeel
Herhaald bericht:

Vanaf maandag 1 november zal juf Corina Schoonebeek op maandag, dinsdag en woensdag de
groep 5B lesgeven. Op donderdag en vrijdag staat zij voor groep 8. Juf Guusje Freriks zal op
donderdag en vrijdag groep 5B lesgeven.
Vanaf maandag 15 november start juf Annelies Kraaijeveld weer met haar werkzaamheden. Haar
zwangerschapsverlof is dan afgelopen. Oorspronkelijk zou juf Annelies in groep 6A en groep 6B
terugkeren, maar niets is veranderlijker dan personele bezetting. Juf Annelies zal op maandag,
dinsdag en woensdag groep 1/2D gaan lesgeven en op donderdag en vrijdag blijft juf Kristel Jager.
Juf Annelies komt niet terug in groep 6A en groep 6B.

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leerkrachten. Kent u iemand? Laat hij of zij dan contact met
ons opnemen. Gewoon even bellen 0180-411989 en dan bekijken we met elkaar wat de
mogelijkheden zijn.
U merkt het, deze week waren er ineens op een dag vier leerkrachten ziek. Invallers zijn er niet dus
we proberen dan met man en macht met eigen mensen de klas op te vangen. Onze stelregel is altijd:
een hele klas gaat voor individuele begeleiding van een leerling. Het kan dus voorkomen dat de
individuele begeleiding die wel is afgesproken niet doorgaat, omdat de persoon die dat normaliter
doet een hele groep moet vervangen. We hopen op uw begrip hiervoor.
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Winter & Schaatsen
Na 8 jaar is het eindelijk weer zover… een schaatsbaan op het Koningsplein!
De organisatie van de schaatsbaan ligt in handen van Stichting Schaatsbaan Ridderkerk. In de
periode van maandag 6 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022 kan er weer naar hartenlust
geschaatst worden door jong en oud.
Uiteraard is er ook ruimte gecreëerd voor het basisonderwijs om te komen schaatsen. Namens
Stichting Schaatsbaan Ridderkerk mag Facet Ridderkerkse scholen van harte uitnodigen voor
Schoolschaatsen.
Schoolschaatsen is bedoeld voor alle leerlingen uit groep 3 t/m 8 en vindt plaats van maandag 6 t/m
donderdag 23 december 2021 van 9:00 – 13:45 uur.
De gemeente Ridderkerk heeft een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan het realiseren van de
schaatsbaan. Er zijn daarom geen kosten aan het Schoolschaatsen verbonden. Na afloop ontvangen
alle leerlingen een bidon met water en een stuk fruit ter beschikking gesteld door Vet Gezond en
Van Gelder Groente & Fruit.
Voorwaarden voor deelname aan Schoolschaatsen:

●
●
●
●
●

●

Er worden 56 schaatsuren verdeeld. De tijdsblokken zijn als volgt: 9:00 – 10:00 uur, 10:15 –
11:15 uur, 11:30 – 12:30 uur en 12:45 – 13:45 uur
Alle deelnemende groepen kunnen 60 minuten gebruik maken van de schaatsbaan (incl.
schaatsen);
Alle deelnemende groepen worden 15 minuten voor aanvang op de schaatsbaan verwacht.
Bij aankomst dient de leerkracht zich te melden bij een medewerker van Facet Ridderkerk;
Alle deelnemende scholen moeten zelf zorg dragen voor het vervoer van de leerlingen van
en naar de schaatsbaan (Koningsplein);
Van alle deelnemende scholen wordt verwacht dat minimaal één leerkracht per groep
aanwezig is. Voor de begeleiding van de leerlingen wordt er een beroep gedaan op de
leerkracht(en) en ouders. Facet Ridderkerk medewerkers zijn aanwezig voor toezicht en
ondersteuning bij het schaatsen;
Stichting Schaatsbaan Ridderkerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan
personen en/of eigendommen en vermissing van persoonlijke goederen.

COVID-19
Uiteraard stellen Stichting Schaatsbaan Ridderkerk en Facet
Ridderkerk de veiligheid en gezondheid van de leerlingen,
leerkrachten, medewerkers en andere betrokkenen voorop. Bij
het organiseren van het Schoolschaatsen worden de richtlijnen
van het RIVM en de Rijksoverheid gevolgd.
Tijdens Schoolschaatsen kunnen scholen afzonderlijk van elkaar
deelnemen. Wanneer een kleine groep wordt aangemeld, kan in
overleg een andere groep (van dezelfde school) worden
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toegevoegd. Medewerkers en leerlingen kunnen (indien nodig) voldoende afstand van elkaar
houden.
Als school gaan we natuurlijk proberen om deel te nemen! We hebben Facet al aangeschreven. We
hopen dat alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 onder schooltijd kunnen gaan.

Schoolfruit
Goed nieuws! We zijn weer ingeloot voor het schoolfruit.
Vanaf deze maand wordt er elke week vers fruit geleverd dat we kunnen
uitdelen aan alle leerlingen. De ‘fruitploeg’ zal het fruit weer schoonmaken,
op schalen leggen en uitdelen aan de klassen. Zo hebben de leerlingen drie
dagen per week extra fruit in de ochtend.

Tiny Forest

Eigen minibos voor kinderopvang SKR:
'Natuur is net zo belangrijk als rekenen'
Gekleed in kleurige laarsjes en regenjassen scheppen tientallen kinderen op 19 oktober 2021
vrolijk in de grond. Zij planten een minibos aan op het speelplein van Kinderopvang SKR, locatie
Andrea, in Ridderkerk. SKR is hiermee de eerste kinderopvang met een Tiny Forest in Nederland.
Bovendien heeft deze plantdag de jongste planters ooit, want ook de peutergroep helpt een handje
mee. ‘Het speelplein bestond voor driekwart uit steen, maar wordt nu omgetoverd tot een Tiny
Forest’, vertelt Ruben Mulder, projectleider bij IVN. Het minibos, met de naam Buitenbolsebos, heeft
de vorm van een vlinder, met twee halve boomstammen als voelsprieten. Dat ontwerp is een maand
eerder uitgedacht de pedagogisch medewerkers van SKR, onder begeleiding van Ruben. Het bosje
bestaat uit 25 inheemse soorten zoals eiken, essen, wilgen, esdoorns en meidoorns, zo’n 600 bomen
in totaal.

Spierballen
Na een feestelijke opening van het bos volgt een plantinstructie van hovenier Jan,
die als erkend Tiny Forest hovenier werkt bij Dolmans Landscaping. Een groep
kinderen van zeven tot twaalf jaar luistert aandachtig naar hem. ‘Wat heb je
nodig om bomen te planten’, vraagt hij? ‘Een boom’, ‘een schep’, ‘spierballen’,
roepen de kinderen. ‘Moet een boom zo in de grond?’, vraagt Jan terwijl hij de
boom ondersteboven houdt. ‘Neeee’, joelen en lachen de kinderen. Dan is het
tijd voor het echte werk: de bomen mogen de grond in.
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'Natuur net zo belangrijk als rekenen'
Het planten is een mooi voorbeeld van spelend leren in de natuur, zegt Bianca Hogendoorn,
clustermanager bij SKR. ‘Voor hun ontwikkeling is natuur net zo belangrijk als rekenen. Kinderen
zitten al zoveel binnen, wij vinden het belangrijk dat ze lekker buiten spelen. Bovendien willen we
kinderen graag meegeven dat de natuur ze zoveel brengt.’ Naast de kinderopvang is ook de
gemeente erg betrokken bij de Tiny Forests, vertelt Ruben Mulder. ‘Dit is al het tweede Tiny Forest in
Ridderkerk. En in het voorjaar volgt een derde.’

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). Ook dit
schooljaar delen we met u de status per maand.
●
●

September: 10 leerlingen zijn te laat gekomen of ongeoorloofd afwezig geweest.
Oktober: 13 leerlingen zijn te laat gekomen of ongeoorloofd afwezig geweest.

Bij herhaalde malen zullen de betreffende ouders van de leerling(en) op de hoogte worden gesteld.

Sinterklaas & Kerst
Het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest komt eraan. Ook bij deze feesten moeten we 1,5 meter
afstand bewaren. Binnen de mogelijkheden die er zijn, gaan we er natuurlijk fantastische vieringen
van maken. U wordt middels brieven apart geïnformeerd over deze feesten/vieringen.
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Het team van CBS De Fontein
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