December 2021

Belangrijke data:
vrijdag 3 december

Sinterklaasfeest

maandag 13 december

Vergadering met medezeggenschapsraad

donderdag 23 december

Kerstviering, laatste schooldag

Vrijdag 24 december

Start Kerstvakantie t/m vrijdag 7 januari

11, 12, 13 januari

Schoolfotograaf

Voorwoord
Beste ouder(s),verzorger(s),
De donkere dagen voor Kerst zijn altijd een moment van bezinning.
De dagen zijn kort, de nachten lang.
Het verhaal van nu is bijna niet anders dan het kerstverhaal van 2000 jaar geleden. Het volk werd
toen opgeroepen om zich in te laten schrijven in hun geboorteplaats. Dat moet toen een behoorlijke
volksverhuizing zijn geweest, aangezien er geen plaats meer was in de herberg. Een heftige periode
met heel veel onzekerheid en onrust. Uiteindelijk gebeurde er iets heel moois, iets krachtigs.

Deze onrust en onzekerheid kenmerkt zich ook in deze tijd. Er is
verdeeldheid, wellicht angst en verwarring. Belangrijk is dat we
naar elkaar blijven omkijken, wat onze mening ook is. Dat we oog
hebben voor elkaar en respect, wat er ook gebeurt. We komen er
doorheen, samen. Hopelijk brengt deze bijzondere tijd ook heel
veel mooie dingen.
Ik wens u (alvast) hele fijne feestdagen toe!
Met vriendelijke groet,
Caroline Nieuwstraten
Directeur CBS De Fontein

Vieringen
December is een feestelijke maand. Op vrijdag 3 december vieren we op school het
Sinterklaasfeest. Sinterklaas en zijn pieten komen, ondanks alles, toch gezellig langs op de Fontein.
Zij zullen aan de klassen een bezoekje brengen. In groep 5 t/m 8 hebben de kinderen mooie
surprises gemaakt voor elkaar.
Ook is deze week de adventsperiode begonnen. We tellen af naar het feest van licht; Kerstmis. De
geboorte van Jezus Christus. De kerstviering op school vindt plaats op donderdag 23 december.
Overdag wordt de christelijke viering in de klas gehouden. Van 17.15-18.45 is er een kerstdiner in de
eigen klas. Meer informatie hierover volgt via een apart social schools bericht.

Ouderbijdrage
We zijn heel blij dat de ouderbijdrage door u betaald wordt. We zien dat het werken met ‘een tikkie’
heel goed gaat. Dank u wel daarvoor. Binnenkort volgt er voor ouders, die nog niet hebben betaald,
opnieuw ‘een tikkie’ ter herinnering.
Doordat betalingen binnenkomen, kunnen we zaken blijven bekostigen, zoals het Sint-cadeautje, de
Kerstattentie etc. etc.
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Audit CBS De Fontein
Binnen onze Stichting PCPO hebben we twee jaar geleden een team van auditoren opgezet die de
scholen van onze Stichting bezoeken. Dit om de kwaliteit van onze scholen goed in beeld te brengen.
‘Een audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door een auditor. Er
wordt gekeken naar kwaliteit, veiligheid en milieu.’
Op 27 januari zal een team van auditoren onze school bezoeken. Wat gaan zij dan doen?
●
●
●
●
●
●

er worden lesbezoeken afgenomen
er worden gesprekken gevoerd met leerlingen van onze school
er wordt een gesprek gevoerd met ons team
er wordt een gesprek gevoerd met directie en intern begeleider
er wordt gekeken naar de kwaliteitscyclus
er worden documenten bestudeerd, waaronder:
○
○
○
○

tevredenheidspeilingen
opbrengsten
de zorgcyclus
de schoolgids

Vanuit bovenstaande volgt een rapportage. Met deze rapportage kunnen we als school ons voordeel
doen. Aanbevelingen kunnen opgevolgd worden. We houden u op de hoogte over de voortgang van
dit alles.

Schoolcontactpersoon
Vanaf 17 november 2021 houdt Gerda van der Gouw schoolcontactpersoon van het wijkteam
Ridderkerk, wekelijks op woensdag van 9.00 uur - 12.00 uur spreekuur op onze school. Binnen dit
spreekuur is zij beschikbaar voor het voeren van (preventieve) gesprekken. Het kan bv. gaan over:
●
●
●
●
●
●

Opvoedingsvragen; eten, slapen, zindelijkheid, onrust.
Ontwikkeling van uw kind; sociaal, lichamelijk of emotioneel gebied.
Gedragsproblemen; faalangst, brutaal zijn, liegen, pestgedrag.
Informatie over andere hulpverlenende instanties.
Informatie over opvoedcursussen of trainingen voor kinderen.
Problemen in de thuissituatie die van invloed kunnen zijn op het welzijn van uw kind, bv.
echtscheiding, ziekte, rouwverwerking, financiële problemen.

Ook kan zij in gesprek gaan met uw kind.De schoolcontactpersoon werkt nauw samen met de intern
begeleider en de jeugdverpleegkundige en zal waar nodig, in overleg en met toestemming van
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ouders, de verbinding kunnen leggen met het wijkteam. Dit kan wenselijke zijn als er meer of andere
ondersteuning nodig is. Er zal echter nooit zonder toestemming van ouders ongevraagd informatie
gedeeld worden met de ib-er en/of de leerkracht. Uiteraard gaat zij vertrouwelijk om met de
informatie en geeft ze zonder toestemming geen informatie door aan derden. Er wordt van deze
gesprekken geen dossier aangemaakt.
U kunt in contact komen met de schoolcontactpersoon via de leerkrachten of direct de intern
begeleider. De intern begeleider, Véronique van Helten, zal met u in contact komen en de
schoolcontactpersoon benaderen.

Oud meubilair
Het meubilair van onze school, dat was afgeschreven, is via de Stichting Draagt Elkanders Lasten
Ridderkerk naar Moldavië gegaan. Er is daar een tekort aan geschikt schoolmeubilair voor de
kinderen. Ze zijn er heel blij mee!

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.
Aantal leerlingen november: 330
●
●
●

September: 10 leerlingen zijn te laat gekomen of ongeoorloofd afwezig geweest.
Oktober: 13 leerlingen zijn te laat gekomen of ongeoorloofd afwezig geweest.
November: 6 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.
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Het team van CBS De Fontein
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