Agenda
Ma 28 mei
Ma 28 mei
Ma 28 mei
Wo 30 mei
Do 31 mei
Vr 1 juni
Za 2 t/m di 5 juni
Do 7 jun
Za 9 juni
Di 12 t/m vr 15 juni
Vr 15 juni
Do 21 juni
Vr 22 juni

08.30 Bag 2 school afgelopen
Sportdag klas 1 t/m 6
13.00 – 13.30 GGD Inloopspreekuur.
Staking, geen school.
Klas 5-6 Skills
Klassenouderoverleg, leerlingoverleg.
Lang weekend, geen school
Klas 5-6 Skills
Klusdag 10.00 tot 15.00.
Avond 4-daagse.
12.30 toneelstukje voor oudste kleuterouders.
Ouderavond toekomstige eerste klas 20.00 uur
School tot 13.00 uur
+/- 17.00 uur Sint Jan (vanaf klas 1)

Aanwezigheid directeur: Dinsdag en vrijdag.
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.

Denken jullie aan het inleveren voor de schoolfotograaf!!!!

Berichtje directeur,
Mozaïekbankje
Jullie hebben het natuurlijk allemaal wel gezien. In de voortuin ons mozaïekbankje.
Eerst is er een week aan gewerkt en nu staat het in volle glorie te stralen! Wat is het
mooi geworden.
En deze make-over hebben we te danken aan Wam en van Duren, Bouke knappt het
op en Betting Ressing!
Zie bijlage bij dit Fonteintje.
Klassenouderoverleg
Vrijdag 1 juni is er weer Klassenouderoverleg.
Jullie kunnen je punten mee geven aan de klassenouder van je klas.
Fotograaf Athena 8 juni
Ons bestuur heeft een fotograaf opdracht gegeven om de Athena ‘beeldbank’ met
foto’s van alle Athenascholen te vernieuwen. Dus ook om foto’s van, in en om de Esch
te maken. Algemene sfeerbeelden van gebouw en lokaal, van leermomenten en
gemaakt materiaal (bordtekening, handwerkje, periodeschrift).
Daar kan dan zowel Athena als de school uit putten voor PR, website of school
documenten.

Zowel de fotograaf als Athena als wij als school zullen hier zorgvuldig mee opgaan en
beveiligd bewaren. Ook zullen wij er voor zorgen dat deze foto’s niet zonder
toestemming verspreid zullen worden. De kinderen waarvan dit niet toegestaan is bij
ons bekend.
Joke Rebel

Kleding inzamel actie Bag2school---volgende week al!!
Denken jullie nog aan de kleding en aanverwante artikelen? Iedereen wil misschien
zijn kasten eens te bekijken op overtollig, niet juist van kleur, niet de goede maat, te groot, te
klein of anderszins niet meer gebruikte goederen te sorteren en in de bag2school zak te doen.
Op maandag 28 mei direct om 8.30 uur, staat de Bag2school bus weer voor de deur en
hopen we dat alle kinderen van onze hele school een zak ernaar toe kunnen sjouwen. Het
gezamenlijke gewicht van deze kleding, maar ook dekens, lakens, gordijnen, pluchen
speelgoed ect, wordt diezelfde middag nog doorgegeven aan school en omgezet in euro’s
gestort op onze rekening.
Speciale inzamelzakken komen van school mee.
Dus………..dat wordt kasten leeghalen en alles wat niet meer past…hup in de zak en mee naar
school. Het gezamenlijke gewicht van deze zakken wordt diezelfde middag nog doorgegeven
aan school en omgezet in euro’s gestort op onze rekening.
En van dat geld (het geld van de vorige keer staat nog op de rekening) kunnen wij weer kleine
extra’s kopen.
De zakken mogen in de hal bij de voordeur neergezet worden. Graag bruikbare en geen
kapotte spullen.
En altijd in de vestibule: de batterijenton! Allemaal voor een schoon milieu en voor punten
voor school!

Op de voorkant: detail van ons vernieuwde bankje

