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Beste ouders/verzorgers,
De zomervakantie breekt bijna aan. We kunnen terugblikken op een heel fijn maar ook een
zeer bijzonder jaar. Hartelijk dank voor uw inzet, creativiteit en flexibiliteit. We kunnen met
elkaar trots zijn op de wijze waarop we een en ander hebben vormgegeven.
In deze nieuwsbrief leest u de laatste nieuwtjes van praktische aard.

We wensen u alvast een hele fijne zomervakantie toe in goede gezondheid!

Caroline Nieuwstraten,
Directeur CBS De Fontein
Rapporten
Alle leerlingen van groep 1 t/m 7 krijgen een rapport mee. Wel in
aangepaste vorm, dat zult u begrijpen. De gegevens die er zijn
worden vermeld in het rapport.
In de groepen 7 vinden op dit moment met ouders de
adviesgesprekken plaats voor het Voortgezet Onderwijs.
Woensdag laatste dag
Woensdag 15 juli is het de laatste schooldag. Alle leerlingen zijn dan vanaf 12.00 uur uit. Er
is die dag dus geen continurooster. De zomervakantie start op donderdag 16 juli t/m vrijdag
28 augustus. Maandag 31 augustus is de eerste schooldag. Deze eerste schooldag zal op
aangepaste wijze verlopen vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen. U krijgt
hier in de laatste week van de zomervakantie informatie over.

Continurooster ook na de zomervakantie
Zoals eerder is vermeld behouden wij het continurooster na de zomervakantie. We starten
elke dag de lessen om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur.
Het halen en brengen zal op dezelfde wijze blijven verlopen. Gesprekken vinden op afspraak
plaats. De BSO-kinderen zullen wij zelf opvangen tot 15.15 uur, zodat ouders geen extra
kosten hoeven te verwachten.
Na de zomervakantie zullen wij in samenspraak met de medezeggenschapsraad een
onderzoek doen naar de mogelijkheden om uiteindelijk officieel over te gaan op het
continurooster. We zullen teamleden, ouders en leerlingen informeren en bevragen op hun
bevindingen.
Overgebleven boeken
In het nieuwe schooljaar starten we met een nieuwe methode Faqta. Overgebleven boeken
die we op school niet meer gebruiken mogen leerlingen gratis meenemen naar huis. In de
hal richten we hier een tafel voor in met daarop de overgebleven boeken.
Meester Arjan
Onze vakleerkracht gymnastiek, meester Arjan, heeft een andere baan.
Hij zal na de zomervakantie gaan werken binnen het Voortgezet
Onderwijs. We wensen meester Arjan heel veel succes met zijn nieuwe baan!
Inmiddels kunnen wij u melden dat wij een nieuwe vakleerkracht gymnastiek hebben
gevonden. Dit is meester Maurice de Boer, een volledig bevoegde vakleerkracht
bewegingsonderwijs. Morgen zal meester Maurice zich aan de groepen voorstellen. We
wensen meester Maurice een hele fijne tijd toe op De Fontein!
Belangrijke data:
●
●

Woensdag 15 juli
Donderdag 16 juli

om 12.00 uur uit
start zomervakantie t/m vrijdag 28 augustus
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