Agenda
Vr 15 sep
Di 19 sep
Di 19 sep
Do 21 sep
Do 21 sep
Za 23 sep
Wo 27 sep
Do 28 sep
Vr 29 sep
Di 3 okt
Wo 4 okt
Do 5 okt
Vr 6 okt
Wo 11 okt
Vr 13 okt
Za 14 t/m Zo 22 okt

Boerderijschool
Watersafari klas 1-2
MR vergadering
Schoolreisje klas 3-4
Ouderavond kleuters
Klusdag van 10.00 tot 15.00
Eco de Eekhoorn, kleuters
Ouderavond klas 1-2
Michaëlfeest, school om 13.00 uur uit.
Ouderavond klas 5-6
Start Kinderboekenweek
Lerarenstaking, geen school!
Boerderijschool
12.00 uur klassenpresentatie
Rekendag
Herfstvakantie

Aanwezigheid directeur: deze week geen spreekuur!
Dinsdag ben ik de hele dag in Deventer bij het directeuren overleg vrijescholen
Athena.
Woensdag ben ik in Winterswijk bij een basisschooldirecteuren overleg en werk
daarom vrijdag van huis uit.

Berichtje directeur,
Laatste dag gevonden voorwerpen!
Gratis meenemen
Bij de voordeur staan nog enkele schooltafels en stoelen. Alles is gratis mee te
nemen.
Staking 5 oktober
Vorig jaar was er voor het eerst één uur een prikactie in het onderwijs. De situatie is
nog onveranderd en onverminderd ernstig.
Donderdag 5 oktober op de Dag van de Leraar gaat het primair onderwijs een hele
dag in staking. Ook de leerkrachten van onze school staken mee. De deuren blijven
gesloten en wij bieden geen opvang.
Helaas is het de bedoeling dat iedereen dit gaat voelen om zo kracht bij te zetten aan
de punten van de actie: minder werkdruk en beter salaris.
 Eerlijk salaris, zodat het beroep aantrekkelijker wordt voor jonge mensen.
(binnenkort hebben we een substantieel leraren tekort, het beroep moet
aantrekkelijk worden voor jonge mensen, ook mannen)
 Financiering zodat we serieus aan werkdruk vermindering kunnen werken, bv
met een onderwijsassistent voor elke klas.

Hopelijk ondersteunen jullie onze actie met begrip en kunnen jullie in geval van nood,
ter opvang iets samen regelen.
Klassenouderoverleg
Zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen, ben ik er vrijdag niet, het
Klassenouderoverleg van vrijdag 22 september vervalt daar helaas mee. Moet nog
even checken of vrijdag 29 september een goede dag hiervoor is i.v.m. Michaёlsfeest.
Jullie kunnen je vraag, zorg of idee meegeven aan je klassenouder.
Gezocht: adoptieouder voor de pomp
Klas 5-6 zorgt met juf Annelien voor de konijnen, klas 3-4 met juf Josien voor de
kipjes, we hebben sinds kort de vader van Strobbe die
gaat zorgen voor ons mozaïekbankje in de
voortuin, maar wie zorgt er voor de waterpomp?
Ooit door een zich heel sterk inzettende ouder
aangelegd: een leuk waterparcours dat met
een mooie, oude pomp door de kinderen
aan te zwengelen is. Maar de pomp vraagt
aandacht en onderhoud. De kinderen
zouden echt heel graag met water spelen.
Daarom een adoptieouder gezocht voor de
verzorging van ons waterparcours.
Melden bij juf Joke.
Joke Rebel
Het Michaelfeest
Waarom vieren we Michaël? 29 september is de dag van aartsengel Michaël.
Hoewel het feest van Michaël in de vroege herfst wordt gevierd, behoort deze toch
met die van Sint Maarten en Sint Nicolaas tot de drie feesten, die ertoe bijdragen
kinderen op het kerstfeest voor te bereiden. Michaël is een van de aartsengelen en de
overwinnaar van de draak.
Het Michaëlfeest is een beeld: de mens moet in zijn bewustzijn wakker zijn om het
kwaad in de wereld te doorzien en te bevechten.
De krachten van de geest in iedere mens worden op dit feest aangesproken.
In de Openbaring van Johannes wordt verteld dat er een strijd in de hemel
plaatsvond. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak en zijn aanhangers.
“En de grote draak, de oude slang, die ook duivel en satan wordt genoemd en die de
wereld verleidt...werd overwonnen en uit de hemel in de diepte gestort.”
De tijd van Michaël is een oproep aan de mensen deze machten te herkennen en een
halt toe te roepen.
De vele afbeeldingen van Michaël zijn vaak heel verschillend van karakter.
Zo staat hij vaak met een weegschaal in de hand, waarmee hij goed en kwaad weegt.
Dat wikken en wegen duidt op bezonnenheid en op weloverwogen handelen.
Bewust om willen gaan met je omgeving, vraagt om afwegen en evenwicht zoeken.
Soms is hij als engel neergezet maar vaak ook ziet hij eruit als een ridder te paard
met zwaard in de hand.
Een zwaard om knopen door te hakken, om moedige beslissingen of keuzes te maken.

Sint Joris was zo’n ridder te paard.
Zijn legende is sinds de middeleeuwen bekend, toen de ridders zich inzetten voor de
verbreiding van het Christendom.
Zonder angst trok ridder Joris erop uit om tegen de
draak te vechten. En hij overwon.
Met deze daad verricht Joris op aarde, wat Michaël in de
hemel verrichtte.
Hij geeft ons het beeld van de moed die nodig is om
egoïsme en onwaarheid te
overwinnen.
De kinderen zullen in de klas deze verhalen over Michael
en over ridder Joris horen,
ook zingen we erover en is de klas in Michael/herfst
sfeer.
Volgende week in het fonteintje de praktische invulling
van hoe wij het feest gaan vieren

De Kinderopvang
Voor alle ouders en verzorgers van de kinderen van De Esch
De vakantie is al weer een aantal weken voorbij de school is al weer heerlijk bezig en dus ook
de opvang.
Bij deze willen we nog even weer een overzichtje geven van de mogelijkheden van de opvang
op De Esch.
Speciaal ook voor de vele nieuwe ouders en hun kinderen die nog niet weten wat wij als
opvang allemaal te bieden hebben.
We zetten bij deze even de opvang mogelijkheden voor u op een rijtje.
Voorschoolse opvang is vanaf 7.00 uur tot 8.30 voor 20.00 ‘s avonds even bellen met Annette.
Nummer staat bij prikbord in de opvang. Bij vast kan het op de intekenlijst na overleg met
Annette.
De tussenschoolse opvang is van 13.00 uur tot half 14.30 uur iedere middag behalve wanneer
de school om 13.00 uur uit is. U kunt uw kind op de intekenlijst zetten.
Naschoolse opvang is op dinsdag en donderdagmiddag van 14.30 tot maximaal 18.00 uur. Ook
hiervoor kunt u uw kind op de intekenlijst zetten. De intekenlijst hangt in de opvang naast de
deur.
Als u meer info wilt ( ook over de tarieven) dan kunt u dit aan Annette of Dianne
vragen.
Donderdag 5 oktober staken de leerkrachten en wij zijn solidair, er is dan dus geen
kinderopvang mogelijk.
Team de Kinderopvang
Annette, Aafke en Dianne

MR NIEUWS
Hallo ouders/verzorgers
Aankomende dinsdag 19 september 2017 om 17.00 uur houdt de MR een vergadering.
Agenda punten
1 opening
2 notulen vergadering 15 juni 2017
3 nieuwe samenstelling MR
4 rolverdeling (G)MR
5 jaarplanning MR 2017/2018
6 ingekomen poststukken
7 rondvraag
8 sluiting
Hebben jullie nog puntjes die je graag aan ons voor wil leggen waarover gesproken moet
worden, dan kan dat.
Dit schriftelijk indienen en sturen naar mr@deesch.nl.
Met vriendelijke groet,
Ingrid ten Damme
De notulen worden na goedkeuring in de map van de MR geplaats. (voor in de hal)

Gevonden voorwerpen
Na twee weken al deze score aan pantoffels,
alle kinderen zeggen " niet van mij" ….

wat zeggen hun ouders??

Kleuterklas:
Even voorstellen…..
Hallo, ik ben Noa Meerdink, ik ben 17 jaar oud en ik zit in mijn 2e leerjaar van de opleiding
onderwijsassistent op het Graafschap College in Groenlo. Ik vind het erg leuk om met kinderen
om te gaan. Bij FC Trias geef ik al 5 jaar voetbaltrainingen aan verschillende leeftijden. Verder
voetbal ik zelf in dames 1 bij FC Trias. Dit jaar loop ik stage in de kleuterklas bij juf Debby op
de maandag en dinsdag van 30 augustus 2017 tot en met 30 januari 2018. Ik kijk uit naar een
leuk en leerzaam stagejaar! Groetjes Noa Meerdink.
Oproepje:

We gaan weer appelmoes maken in de kleuterklas. Is er iemand die appels uit de tuin kan
aanleveren voor de kleuterklas?
Stagiaire Linda:
Binnenkort krijgen we nog een stagiaire in de kleuterklas, juffie Linda.
Ze is derdejaars van de vrije school PABO en ze heeft gekozen voor de kleuterspecialisatie.
Ouderavond donderdag 21 september:
Er komt een intekenlijst op het prikbord te hangen. Zo krijgen wij juffen een idee hoeveel
ouders wij kunnen verwachten.
Het programma:
Inloop 19.45 uur: koffie/thee en gelegenheid om elkaar voor te stellen, kennismaking onder
elkaar.
Start 20.00 uur: met als indeling:
*sfeer in de groep, gang van zaken kleuterklas, leerlingvolgsysteem, regenboogtraining,
helplijst
*activiteit brood bakken en schilderen
*zelfstandigheid van de kinderen
Einde rond 21.45 uur

Schoolreisje klas 1 en 2
Afgelopen dinsdag gingen de kinderen van klas 1 en 2 naar het maïsdoolhof in Zwillbroek. Ze
hadden er veel zin en wij (de juffen) ook. Het was vooraf wel een beetje spannend of het weer
zou mee werken, maar het was perfect: niet te warm en niet te koud, heel fijn speelweer.
Bij aankomst wilden de kinderen eerst spelen (en nog niet het doolhof in). Er waren ook
zoveel dingen te doen. Een enorme hut van strobalen, een hele grote zandbak, een maïsbak
op de zolder van een schuur, een skelter- en traptrekkerplein, een springkussen, een
piratenschip in een andere grote zandbak.
Na al dat spelen even wat eten en drinken en toen het doolhof in. Op zoek naar het
springkussen in het doolhof en met een papiertje in de hand op zoek naar de vijf opdrachten in
het doolhof. Dat was nog niet zo makkelijk om ze allemaal te vinden (en goed te
beantwoorden). De vragen gingen over konijnen, muizen, honden, e.d. Alle briefjes zijn
ingevuld, gestempeld en in de bus bij het doolhof gestopt. Mocht je kind een prijsje winnen,
dan krijg je die per post.
Na dit doolhofavontuur hebben we ons op de 80!!! pannenkoeken gestort die Geert voor ons
gebakken had. Ze zijn niet allemaal op gegaan, maar wel bijna. Gisteren hebben we de laatste
pannenkoeken opgemaakt.
Het maïsdoolhof is nog tot 8 oktober open, een aanrader voor een mooie dag in het weekend.
Watersafari
A.s. dinsdag 19 september gaan de kinderen met juf Judith op watersafari. Denken jullie eraan
om je kind laarzen en regenkleding mee te geven, als het weer erom vraagt.

Op de voorkant: Detail van onze jaartafel, weer prachtig verzorgd door Danny.

