september 2022

Belangrijke data:
vrijdag 16 september

13.15 -14.00 onderwijsterras ervaringen delen over de Fontein

woe 21 t/m 23 vrij sept

schoolfotograaf (info volgt later)

woe 5 t/m 16 okt

kinderboekenweek

Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),
Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Wat hebben wij een fijne start gehad! De
eerste week was het nog heerlijk zomerweer, maar in alle klassen is er al hard gewerkt. Op vrijdag
26 augustus zijn er veel ouders in de school geweest om een kijkje te nemen in de klas. Wat leuk dat
u er was! Ik leer steeds meer mensen kennen op de Fontein. Graag zou ik ook met u als ouder in
gesprek willen over de Fontein. Waar bent u als ouder trots op, maar misschien heeft u ook wel wat
verbeterpuntjes voor de school. Ik nodig u daarom graag uit op vrijdag 16 september van
13.15-14.00 uur op het onderwijsterras om hierover met elkaar in gesprek te gaan. U kunt zich
aanmelden via info_fontein@pcpobr.nl
Mocht u mij nodig hebben, dan kunt u mij via dit e-mail adres bereiken.
Met vriendelijke groet,
Martine van Krevel
Directeur CBS De Fontein a.i.

Welkom op de Fontein

Even voorstellen…
Mijn naam is Marit Leertouwer. Sommige van u kennen mij misschien al wel. Onze
kinderen (Eva, Thomas en Suze) zitten namelijk ook op De Fontein. Ik ben 42 jaar en woon
in Bolnes samen met mijn man Stefan en onze kinderen.
Na de vakantie neem ik het stokje, als eventmanager van De Fontein, van Elsemieke Stout
over. Dat betekent dat ik alle vieringen en evenementen zal gaan organiseren, in
samenwerking met het team en de Oudercommissie. Ik ben voornamelijk op de
donderdagen te vinden op school.
Ik heb er heel veel zin in en hoop dat we samen hele mooie en leuke vieringen en
evenementen zullen beleven!

Sportschool Martijn Kwikkers
Taekwondo en kickboksen
Per 1 oktober 2022 gaan wij, bij voldoende aanmeldingen, starten met kickbokslessen voor de jeugd
van 7 t/m 12 jaar. Op zaterdag 17 en 24 september zijn er gratis proeftrainingen van 12.00 tot 13.00
uur. Locatie: Gymzaal Scheldeplein 2-4 (naast de school). Indien je met deze proefles(sen) wilt
meedoen, kan één van jouw ouders/verzorgers jou aanmelden op onderstaand nummer vóór
maandag 12 september!
Als je nog geen bokshandschoenen hebt, zorgen wij voor leen handschoenen tijdens deze
proeflessen.
Aktie: Bij inschrijving in de maand oktober zijn de inschrijfkosten t.w.v. € 20,00 geheel gratis!!
Sensei Martijn Kwikkers
Anne Vanhove, administratie
Mobiel: 06-41820040

Vervanging of klas naar huis

Het zal u misschien bekend zijn, maar wanneer er een leerkracht niet is, is het ontzettend moeilijk
om vervanging te vinden.
Helaas is het vorige week al voorgekomen dat er een kleuterklas thuis was, omdat de leerkracht
Corona had en er geen vervanger beschikbaar was.
Dit zal helaas steeds vaker voorkomen. Wij proberen altijd intern naar
oplossingen zoeken, maar het lukt ons niet altijd om een vervanger te vinden.
Wij vragen u dan ook om social schools, goed in de gaten te houden. Het kan
zijn dat u laat in avond of juist vroeg in de ochtend een bericht krijgt dat de klas
die dag geen school heeft.
Wij hopen op uw begrip!
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Werven nieuw personeel (herhaald bericht)
Zoals u weet is het lerarentekort nijpender dan ooit. Kent u iemand die interesse heeft om als
leerkracht bij ons te komen werken? Laat hij of zij dan contact opnemen met ons. Ons
telefoonnummer is 0180-411989, hij of zij kan vragen naar Martine van Krevel .

CJG
Basisschool de Fontein werkt samen met het CJG.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren, ouders/verzorgers óf
aanstaande ouders en u als professional terecht kunt voor advies, begeleiding en hulp bij het
opgroeien en opvoeden van kinderen. In het CJG wordt intensief samengewerkt door onder andere
de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, het consultatiebureau en Bureau Jeugdzorg. Dit is het
basisaanbod waaruit uw CJG bestaat. Het CJG in uw gemeente kan meer diensten aanbieden op de
vestigingslocatie. Over de activiteiten die aangeboden worden door het CJG kunt u meer lezen op de
volgende website: www.cjgridderkerk.nl.

__________________________________________________________________________________________________________
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Schoolcontactpersoon
Ook dit schooljaar heeft de Fontein een schoolcontactpersoon. Vanaf woensdag 21 september zal
Gerda de Gouw, wekelijks op woensdag 3 uur op school aanwezig zijn voor het uitvoeren van een
spreekuur.
Binnen het spreekuur is een schoolcontactpersoon beschikbaar voor het voeren van (preventieve)
gesprekken met kinderen en ouders. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan vragen m.b.t
opvoeding, (faal)angst, pesten, problemen/vragen rond echtscheiding bij kinderen, opstandig/boos
gedrag, rouw etc. De schoolcontactpersoon werkt nauw samen met de intern begeleider en de
jeugdverpleegkundige en zal waar nodig, in overleg en met toestemming van ouders, de verbinding
kunnen leggen met het wijkteam. Dit kan wenselijk 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 leerkracht. Daarnaast is er geen sprake van dossiervorming. Voor vragen over de
schoolcontactpersoon of een aanmelding kunt u terecht bij de intern begeleider, Veronique van
Helten. Te bereiken op: veronique.vanhelten@pcpobr.nl
__________________________________________________________________________________________________________

Het team van CBS De Fontein
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