Juni 2022

Belangrijke data:
vrijdag 24 juni

Schoolreis

week 26

Oudergesprekken (facultatief)

week 26

Adviesgesprekken groepen 6 en 7

woensdag 29 juni

Afscheidsavond groep 8

vrijdag 1 juli

BBQ groep 8

dinsdag 5 juli

Wenmoment nieuwe klas/meester/juf

donderdag 7 juli

Laatste schooldag (leerlingen vrij vanaf vrijdag 8 juli)

Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),
Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. We hebben nog vier weken school en dan is het
zomervakantie. In deze weken staat er nog veel te gebeuren. Zo gaan de groepen 3 t/m 8 op
schoolreis naar De Efteling en de kleuters naar Monkey Town. Heerlijk dat dit weer kan na twee
corona jaren.

Tevens neemt groep 8 afscheid. Het gaat zo snel, de leerlingen zijn
alweer zo groot. Alle leerlingen hebben een plek gevonden binnen
het voortgezet onderwijs. Voor hen breekt een spannende periode
aan. Hoe zal het gaan? Met wie word ik vrienden? Kan ik het allemaal
wel? Allemaal onzekerheden, maar het komt vast goed.
We wensen hen heel veel succes toe!
Met vriendelijke groet,

Caroline Nieuwstraten
Directeur CBS De Fontein

Personeel
Juf Angelique is helaas nog niet hersteld. We zullen voor haar proberen vervanging te regelen. De
vervanging voor groep 1/2b verneemt u van ons via Social Schools.
Komend schooljaar mogen we twee nieuwe leerkrachten ontvangen binnen het team van De
Fontein: Juf Dittie van Gent en Juf Geena Groenendijk. We zijn ontzettend blij dat zij ons team komen
versterken en we heten hen dan ook van harte welkom.
Juf Geena Groenendijk is al een bekende van ons. Zij geeft op dit moment groep
1/2A les tijdens haar LIO-stage. Na de zomervakantie is zij afgestudeerd van de
PABO en zal zij full-time bij ons komen werken.
Juf Dittie Achterberg kennen we nog niet. Zij heeft bij ons gesolliciteerd en een
baan aangenomen voor drie dagen per week. Juf Dittie is al 11 jaar leerkracht op
een andere basisschool. Zij wilde graag een baan vinden dichterbij huis, want ze
woont in Ridderkerk. Juf Dittie Achterberg zal zichzelf op een later moment aan u
voorstellen.
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Sponsorloop
We willen alle leerlingen ontzettend bedanken voor hun inzet bij de sponsorloop.
Alle leerlingen hebben bij elkaar

€ 5717,86 opgehaald!

Dat is ongelofelijk veel geld.
Voor mensen die niet weten waar het geld naartoe gaat, hieronder een stukje van de website Het
goede doel - Roparun

Je kunt hierbij denken aan de inrichting van een inloophuis, waar (ex-) kankerpatiënten
en/of naasten elkaar kunnen ontmoeten. Vakanties voor mensen met kanker en hun familie
zodat zij, ook in een akelige periode, een mooie herinnering kunnen creëren. Workshops in
ziekenhuizen waarbij mensen met kanker leren omgaan met uiterlijke veranderingen die ze
krijgen door de behandelingen. Een fijne dag uit voor zieke kinderen en hun broertjes of
zusjes, zodat zij even niet hoeven te denken aan het ziek zijn. De ontwikkeling van
‘palliatieve boxen’, een hulpmiddel voor mensen in een terminale fase die graag in de eigen
thuisomgeving willen verblijven. Of de inrichting van een hospice om er voor te zorgen dat
mensen tijdens hun laatste levensfase in een prettige omgeving kunnen verblijven.
Bedankt jongens en meisjes!

Groepsverdeling
De informatie over de groepsverdeling krijgt u via een aparte brief. De groepsverdeling is uitvoerig
besproken met de medezeggenschapsraad en zij hebben deze goedgekeurd.
De verdeling is zorgvuldig tot stand gekomen door de volgende berekeningen en inzichten:
● de beschikbare financiële middelen
● de leerlingenaantallen
● de (evenredige) verdeling van de leerlingenaantallen over de groepen
● de voorkeuren van personeelsleden
● de werkdagen en wensen van de personeelsleden
● de beschikbare huisvesting
Zoals eerder dit jaar is aangekondigd is tevens de indeling van de onderbouwgroepen veranderd. U
krijgt de leerlingenlijst via de mail. We zijn uitgegaan van het volgende:
●
●
●
●

verdeling jongens en meisjes over de groepen
verdeling van de leerlingenaantallen
vriendjes en vriendinnetjes
verdeling van de zorgzwaarte

Heeft u vragen over de groepsverdeling dan kunt u ons altijd mailen, bellen of loopt u even binnen.
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Wenmoment dit schooljaar
Zoals gebruikelijk mogen alle leerlingen dit jaar nog even kennismaken met de nieuwe juf of
meester. Even een uurtje in de nieuwe klas met wellicht nieuwe klasgenootjes. Dit wenmoment is
gepland op dinsdag 5 juli van 9.00 uur tot 10.00 uur. Juf Dittie heeft hiervoor ook vrij kunnen
maken, zodat de leerlingen haar alvast kunnen ontmoeten.

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 Caroline Nieuwstraten.

Het team van CBS De Fontein
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