Maart 2022

Belangrijke data:
week 10

Oudergesprekken

vanaf week 11

Ateliers

vrijdag 15 april en maandag 18
april

Pasen, leerlingen vrij

woensdag 30 maart

Meester - en Juffendag

Voorwoord
Beste ouder(s),verzorger(s),
De oorlog in Oekraïne houdt ons allen sterk bezig. Natuurlijk stellen onze leerlingen ook vragen
hierover. In sommige gevallen raakt het hen direct, want ze hebben familie in Oekraïne of in Rusland
wonen.
Het is belangrijk dat we er met elkaar over praten, maar hoe doe je dat? Hoe praat je met je kind
over deze nare situatie en doe je dat ook met jonge kinderen? Ik heb voor u een aantal links
verzameld waarop u informatie kunt vinden over het voeren van een gesprek met uw kind, wanneer
hij/zij daar behoefte aan heeft.

https://www.lowan.nl/po/nieuws/oorlog-oekraine/
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-het-conflict-tussen-rusland-enoekraine
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/02/hoe-je-met-kinderen-praat-over-oorlog-a4096076
https://www.kidsweek.nl/nieuws-voor-ouders/hoe-praat-je-met-je-kinderen-over-een-oorlog
Belangrijk is te weten dat wij als volwassenen kunnen doseren. Vaak zijn hele jonge kinderen nog
afgeschermd van het nieuws. Het is verstandig dit zo te laten. Vindt u het als ouder ook spannend en
wordt u er angstig van? Bespreek dit dan ‘s avonds met uw partner of een vriend/vriendin wanneer
uw kind op bed ligt, dan krijgt hij/zij dit niet mee.
We kunnen ons ook richten op positieve zaken, dat veel landen samenwerken
en dat we met elkaar de mensen die vluchten opvangen en helpen. Hier is ook
een mooi prentenboek over geschreven voor jonge kinderen ‘De koffer’ van
Chris Naylor-Ballesteros (top 10 prentenboek 2022)

Ook op school zullen we gedoseerd antwoord geven, passend bij de vragen en de leeftijden van de
leerlingen. Leerlingen in groep 8 zullen vast meer weten en willen weten, dan leerlingen in groep 3.
We besteden er aandacht aan, maar ook niet teveel. De nadruk ligt vooral op onbevangen
ontmoeten, spelen en leren op school.

Met vriendelijke groet,

Caroline Nieuwstraten
Directeur CBS De Fontein
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Groepsverdeling
Het is nog maar maart, maar als school zijn we al aan het nadenken over de groepsverdeling van het
nieuwe schooljaar.
Een groepsverdeling is altijd afhankelijk van:
● het aantal leerlingen binnen onze school
● de beschikbare financiële middelen
● het beschikbare personeel
● de beschikbare ruimte
We proberen altijd de juiste keuzes te maken voor de leerlingen, met de beschikbare middelen die
we hebben.
Naar alle ouders van de kleutergroepen hebben we een aantal weken geleden het volgende bericht
gestuurd:
Volgend schooljaar zal het wellicht noodzakelijk zijn om de indeling van de huidige groepen 1-2 aan te
passen. In sommige groepen gaat een groot aantal kinderen naar groep 3. Hierdoor ontstaat er
waarschijnlijk een scheve verdeling tussen het aantal groep 1 en groep 2 leerlingen dat overblijft in deze
leerjaren.
Dit betekent dat we groepen hoogstwaarschijnlijk zullen herindelen. We kijken hierbij naar het aantal
groep 1 leerlingen ten opzichte van het aantal groep 2 leerlingen, maar ook naar de verdeling
jongens/meisjes en de zorgzwaarte.
U kunt er rekening mee houden dat de kans aanwezig is dat uw kind volgend schooljaar niet meer bij
dezelfde leerkracht(en) in de klas zit. We streven er wel naar om de kinderen in clusters bij elkaar te
houden, zodat er altijd eigen vriendjes/vriendinnetjes zijn.
Als school willen we bovenstaande alvast graag delen met u, zodat het u niet verrast wordt in de maand
mei/juni wanneer de groepsverdeling een feit is. We zullen u steeds op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.
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Vanuit Facet Ridderkerk
Het nieuwe activiteitenblok is bekend. Meester Jerry heeft in alle klassen een toelichting gegeven.
We hopen dat er weer veel leerlingen gaan deelnemen!

Aanmelden kan via: https://facetridderkerk.nl

Ouderparticipatie
Nu de COVID maatregelen zijn versoepeld zouden
we het fijn vinden u weer in de school te ontmoeten.
Veel ouders hebben de klas van hun kind maar heel
even gezien. Gelukkig zijn de oudergesprekken weer
fysiek en in de klas. Dat is fijn.
Intern overleggen we met elkaar wat weer mogelijk
wordt. Middels een apart bericht via Social Schools
zullen we u op de hoogte brengen van de
versoepelingen ten aanzien van ‘ouders in de
school’.
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Meester - en Juffendag
Op woensdag 30 maart zetten we de juffen en meester eens even in
het zonnetje. Het wordt een feestdag, deze meester - en juffendag.
Welk thema we gebruiken en de extra informatie over deze dag wordt
via een apart bericht middels Social Schools naar u verzonden. We
maken er een leuke dag van!

Het team van CBS De Fontein
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