Agenda
Do 19 apr
Vr 27 apr t/m
Zo 13 mei
Wo 16 mei
Vr 18 mei
Ma 21 mei

Eindtoets klas 6
Meivakantie
Klas 1-2 voetbaltoernooi van 15.00 – 19.00
Pinksterviering, school om 13.00 uit.
2e pinksterdag, geen school.

Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag.
Deze dagen is er tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, je kunt even bij mij
binnen lopen met een zorg of vraag. Je kunt ook altijd een afspraak maken.

Berichtje directeur,
Vakantierooster 2018-2019
Al vast voor jullie planning het vakantierooster van volgend schooljaar.
Herfstvakantie
43
Za 20 okt
Zo 28 okt
Kerstvakantie
52/1
Za 22 dec
Zo 6 jan
Voorjaarsvakantie
7
Za 2 mrt
Zo 10 mrt
Pasen
16
Vrij 19 apr
Ma 22 apr
Koningsdag
17
Za 27 april
Meivakantie
17/18
Vrij 19 april
Zo 5 mei
Hemelvaart
22
Do 30 mei
Zo 2 juni
Pinksterweekend
24
Za 9 juni
Ma 10 juni
Zomervakantie
30
Za 21 juli
Zo 1 sept
Alle vakanties zijn de advies weken van de overheid voor midden Nederland, dit
jaar ook de twee weken van de Meivakantie.
Behalve de Voorjaarsvakantie. Daarvoor geldt de afspraak van het onderwijs
binnen Winterswijk om deze met Carnaval te plannen. Kinderopvang is dan in die
week ook geopend.
Formatie komend schooljaar
Gezien het leerlingaantal zullen we komend schooljaar ook met vier klassen
werken.
Dankzij het staken is er blijvend extra geld door de overheid toegezegd. Het
personeel mag aangeven hoe wij dit inzetten ter vermindering van de werkdruk.
Wij hebben gekozen voor een onderwijsassistent voor vijf dagen per week. Deze
zal tot de Voorjaarsvakantie vooral werken in klas 1-2 en daarna in de
kleuterklas. Juf Noortje blijft natuurlijk gewoon met haar twee dagen inzet in alle
klassen.
Allemaal met het doel goede kwaliteit en aandacht voor de kinderen en meer
ademruimte voor de leraren.
Wij zijn dus op zoek naar een hele goede onderwijsassistent!

Klas 5-6
Komende week is juf Annelien afwezig met Bapo en zullen juf Linda en juf Judith
de lessen verzorgen.
Juf Erica
Juf Erica heeft ons als vrijwilliger van de herfst tot de meivakantie drie dagen per
week extra ondersteuning geboden door klas 2 apart les te geven tot 11.00 uur.
Donderdag is haar laatste dag. Maar zij heeft aangeboden om na de
zomervakantie voor twee dagen terug te komen. Zij is een gepensioneerde
leerkracht en wij zijn heel blij met haar extra inzet.
Nu nog een conciërge!

Wie weet er één?

Stakingsdag woensdag 30 mei
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is het onderwijs nu bezig met een estafette
staking. Voor onze provincie is gekozen voor woensdag 30 mei.
Van het team heb ik nog geen uitsluitsel, maar misschien goed voor jullie om
alvast rekening te houden met deze datum.
Joke Rebel
Avond4daagse
Vorige week hebben alle kinderen het inschrijfformulier mee naar huis gekregen. Voor
degene waarbij de brief de weg van school naar huis niet heeft overleefd, stuur ik deze
week het formulier in de bijlage mee, jullie kunnen hem dan zelf printen en voorzien van
het juiste bedrag nog inleveren tot uiterlijk 26 april.

Pinksteren: inhoudelijk
Pinksteren is een van de belangrijkste christelijke feesten van het jaar. Het pinksterfeest
werd ook al bij veel heidense volkeren gevierd. Het was een feest dat sterk met de bloei
en de ontwikkeling van de natuur verbonden was. In de loop van de eeuwen zijn
elementen van het voor christelijke en het christelijke Pinksterfeest samengevoegd.
De maand mei dankt zijn naam aan de godin van de vruchtbaarheid Maya. In veel landen
van Europa werd (en wordt soms nog) de dag van de eerste mei op bijzondere wijze
gevierd. Er werd dan in het bos een meiboom gezocht, een lange den werd ontdaan van
zijn schors, om de duivel niet de gelegenheid te geven in de vorm van een klein diertje
tussen schors en stam naar boven te lopen.
De symbolische betekenis van de
meiboom is die van middelpunt
van de wereld, een levende as
die tot in de hemel reikt. De
geplante meiboom moest een
vruchtbaar makende kracht
overbrengen op akker, vee en
mens. Vaak werd boven in de
meiboom een krans met vele
kleurige linten bevestigd, die
men vasthield terwijl men om de
boom danste en zong.

Het vlechten van de linten rond de meiboom is een van de belangrijkste tradities. Terwijl de
kinderen van binnen naar buiten dansen, worden de linten tot een kleurige vlecht gedraaid. Als
ze zich omdraaien worden de linten weer langer, zoals ook de dagen weer lengen.
In het verleden werden met Pinksteren ommegangen en reidansen gehouden, soms in een
spiraal om de meiboom, linten vlechtend door de kronkelingen van een labyrint. Middenin was
een steen of een boom, de verbinding met hemel en onderwereld. Het gaan in een labyrint is
het beeld van een inwijdingsweg; de gang door een mensenleven, ontwikkelingsweg met
hindernissen en de witte vogel die de weg wijst. De witte vogel is het beeld voor de
neerdalende Heilige geest, ze wijzen ons de weg wanneer we in ons leven niet meer verder
kunnen. Veel sprookjes waarin witte vogels voorkomen lenen zich goed om door kinderen zelf
gespeeld te worden, bijv. Assepoester.
Bloemen en bloeiende takken waren heel belangrijk bij het meifeest. In sommige streken
wachtten de meisjes vol spanning op de eerste mei, omdat de jonge mannen in het dorp dan
de gelegenheid hadden een meibosje bij de deur van haar huis achter te laten. Een meitak
geef je de ander, omdat je je met die ander verbinden wil en om de meiboom heen vindt de
ontmoeting plaats, daar waar je met elkaar spreekt zingt en danst.
Ieder huwbaar meisje is meibruid, maar met Pinksteren is er een Pinksterbruid of
Pinksterblom. In de kleuterklas wordt een
Pinksterbruid en -bruidegom gekozen en
onder de boog, de hemel, neemt het
bruidspaar plaats. Plechtig worden zij versierd
met vele bloemen, kransen, linten en bellen.
De zilveren bellen verjagen de duivel en
zuiveren de atmosfeer. De Pinksterbruid is de
lentebruid, het symbool voor de groeikracht in
de natuur, maar ook het beeld van de
onzichtbare geest der aarde, de maagd die
bevrucht wordt door de Heilige Geest. Op het
Pinksterfeest zijn bloemversieringen, muziek
en dansen erg belangrijk, een oude traditie
ter ere van de lente het nieuwe leven.

Pinksterfeest op de Esch: uitnodiging
Op vrijdag 18 mei vieren wij van 12.00 tot 13.00 uur het Pinksterfeest op school.
Er is dan een meiboom midden op het schoolplein geplant waar feestelijke gekleurde linten aan
hangen.
Alle ouders zijn van harte welkom om samen met Pinksterbruid en -bruidegom om de
meiboom heen te staan. Vervolgens klinkt muziek en gaan de kinderen dansen en linten
vlechten en er is ook voor ouders gelegenheid om een dans te doen. Bij warm en zonnig weer
kan een zonnehoedje zeer welkom zijn. Na afloop is er voor iedereen koffie, thee of sap met
een pinksterbol. De kinderen gaan dan naar de klas en krijgen daar drinken en lekkers. Om
13.00 uur is de school voor iedereen uit. Bij aanhoudende regen gaat het Pinksterfeest helaas
niet door.
Praktisch: kleuterklas en klas 1 t/m 6
*Kinderen en ouders zorgen ervoor dat zij vrijdag 18 mei om 8.30 uur bloemen of
bloeiende takken meebrengen. Alles wat erop dat moment bloeit is welkom, o.a.
Fluitenkruid, Margrieten etc. Graag de bloemen in de emmers zetten die dan op het schoolplein
klaar staan. Het bruidspaar wordt op de troon omringd met deze bloemen.
*Kinderen dragen op deze dag kleding in witte of lichte kleuren, een traditie die
hoort bij het Pinksterfeest.

Helplijst klas 1 t/m 6:
*Ouders die Pinksterbollen bakken, minimaal 30 stuks, ouders van: Finn, Rembrandt,
Strobbe, Madelief, Thorsten, Kaatje, Noor
*Vanaf dinsdag 15 mei liggen de pakketjes in de keuken klaar om mee te nemen.
*Uiterlijk vrijdag 18 mei om 8.30 uur de Pinksterbollen weer in de keuken inleveren.
*Hulp op de dag zelf: graag 8.30 uur aanwezig zijn: ouders van Mick, Paula, Ayden,
Marijn. Het zou fijn zijn dat deze ouders een eigen emmer meenemen voorzien van
bloemen.

Achtergebleven na de hapjesmarkt

Kleuterklas
Nieuwe stagiaire:
Vanaf volgende week komt Naomi (oud-leerling van de Esch) stage lopen in de kleuterklas. Zij
komt op de di, woe, do en vrij en blijft tot aan de zomervakantie.
Dagprogramma kleuterklas:
na de meivakantie zullen we gedurende de dag met momenten de groep opsplitsen. Een deel
van de kinderen doet dan bijv. een activiteit in de kinderopvang, zaal of buiten. Juf Maike was
hier al mee begonnen. We creëren op deze manier meer ruimte voor elkaar.
Moederdag:
alle kleuters zijn heel druk geweest met een prachtig cadeautje voor hun lieve moeder. Vanaf
volgende week wordt het meegegeven. Vergeet het niet uit te pakken!
Ruilen van werkdag:
woensdag 16 mei is juf Maike in de klas. Juf Debby is op de vrijdag 18 mei in de klas.
Juf Aafke in de kleuterklas:
woensdag 23 mei zijn de beide kleuterjuffen naar Deventer voor de kleuterbijeenkomst.

