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Groep 8 op werkweek

Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),
Zo na de meivakantie starten we met de laatste periode van het schooljaar. In totaal zijn er nog 7,5
weken les. In deze periode staan er nog veel leuke dingen te gebeuren: de schoolreis, groep 8 op
werkweek, afscheidsavond groep 8, nog een junivakantie etc. Tevens zijn we druk met de
voorbereidingen van het nieuwe schooljaar.
Waar zijn we achter de schermen mee bezig? Hieronder een kleine opsomming:
●
●
●
●
●

de groepsverdeling
de verdeling van de onderbouwleerlingen over de nieuwe groepen
het afscheid van de leerlingen van groep 8
de jaarplanning van komend schooljaar maken
het laatste rapport van elke leerling in orde maken

●
●

het inplannen van de laatste oudergesprekken
etc.

In deze maand zullen we de leerlingen van de onderbouw verdelen over de nieuw te vormen
groepen. In de maand juni hopen we de groepsverdeling aan u kenbaar te kunnen maken. U krijgt
hier apart bericht van.
Al met al een hele leuke en drukke tijd die altijd weer goed afgesloten wordt.
We hebben er zin in!
Met vriendelijke groet,

Caroline Nieuwstraten
Directeur CBS De Fontein

Personeel
Na 15 trouwe jaren heeft meester Robin Koster besloten om na de zomervakantie niet meer als
meester werkzaam te zijn op CBS De Fontein. “Het wordt tijd voor iets anders”, vertelde hij mij.
Meester Robin gaat onderzoeken wat hij wil gaan doen in de toekomst. Zijn hart ligt natuurlijk bij de
kinderen en hen verder helpen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden, iets wat meester Robin op
onze school dagelijks deed. Bij de meester moest je hard werken, maar het resultaat was er dan ook
naar.
We gaan de meester ontzettend missen. Het is wel begrijpelijk om na zoveel jaren de focus te willen
verleggen. Natuurlijk nemen we als team op gepaste wijze afscheid van hem en wensen we hem
heel veel succes en geluk op het pad dat hij gaat bewandelen.
Meester Robin is niet de enige collega die gaat vertrekken. Juf Jessica Scholten heeft aangegeven een
andere baan te hebben. Ook zij zal na de zomervakantie niet meer bij ons werkzaam zijn.
Juf Jessica woont in Dordrecht en heeft een baan vlakbij haar huis aangenomen. Een logische stap
na 17 jaar op onze school gewerkt te hebben. We gaan de juf ontzettend missen. Haar vrolijkheid,
en enthousiasme wist ze altijd goed over te brengen op de leerlingen. Ze motiveerde hen steeds om
stapjes verder te komen. Natuurlijk wensen we de juf alle goeds!
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Social schools
U heeft vast gezien dat Social Schools enige veranderingen heeft aangebracht. Persoonlijke
berichten gaan ‘Gesprekken’ heten. Gesprekken hebben een eigen plek in het hoofdmenu en een
andere layout. Dit is even wennen, maar wijst zich ook vanzelf. Klik op ‘gesprek starten’ en u komt
weer binnen de vertrouwde layout.

Vanuit Facet Ridderkerk
Vanaf deze week zijn wij online gegaan op Instagram onder de noemer
KidsRidderkerk. Hierin worden de activiteiten, weetjes en tips voor
kinderen in Ridderkerk (en Bolnes) structureel gepost.
Blok 5 van het activiteitenrooster is bekend. Meester Jerry is in alle
groepen geweest om leerlingen te enthousiasmeren. Zo is er hockey,
kriebelbeestjes, levend ganzenbord en nog veel meer! Opgeven kan
https://bredeschool.facetridderkerk.nl/
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Werven nieuw personeel
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 Caroline Nieuwstraten.
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Het team van CBS De Fontein

5

