Agenda
Vr 27 apr t/m
Zo 13 mei
Di 15 mei
Wo 16 mei
Vr 18 mei
Ma 21 mei
Ma 28 mei
Ma 28 mei
Ma 28 mei
Wo 30 mei

Meivakantie
Luizencontrole
Klas 1-2 voetbaltoernooi van 15.00 – 19.00
12.00 Pinksterviering (voor alle belangstellenden)
school om 13.00 uit.
2e pinksterdag, geen school.
08.30 Bag 2 school afgelopen
Sportdag klas 1 t/m 6
13.00 – 13.30 GGD Inloopspreekuur.
Staking, geen school.

Aanwezigheid directeur: Na de vakantie wisseling van dagen:
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.

Berichtje directeur,
Er staan nog steeds enkele tafeltjes, zowel 1- als 2-persoons in de hal en gang, die
gratis meegenomen mogen worden.
De ouderavond voor de toekomstige 1e klas ouders verschuiven we van 14 naar 21
juni, omdat op 14 juni veel ouders verhindert zullen zijn vanwege de avond 4 daagse.

Het hele team wenst jullie een zorgeloze vakantie toe!

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.

Kleding inzamel actie Bag2school
Op maandag 28 mei staat de Bag2school bus weer voor de deur en hopen we dat alle kinderen
van onze hele school een zak er naar 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.
En van dat geld kunnen wij weer kleine extra’s kopen.
Dus………..dat wordt kasten leeghalen en alles wat niet meer past…hup in de zak. Graag
bruikbare en geen kapotte spullen.
Speciale inzamelzakken zijn van school meegekomen.
In de bijlage vindt u nog aanvullende informatie.
We vragen jullie de zakken nog even thuis op te slaan, anders leven we op school zo lang met
die zakken bij de voordeur!!

Luizennieuws
Beste ouders,
I.v.m. de eindtoets van klas 6 en een aantal afmeldingen vanuit het luizenteam kon de
afgelopen controle niet doorgaan. De controle staat nu gepland op dinsdag 15 mei!
Zijn er mensen die het luizenteam willen komen versterken? Wij komen helpende
“pluishanden” te kort. Meestal controleren wij op een dinsdagochtend om 8:30, een keer in
ongeveer zes a acht weken. Wie heeft er zin en tijd? Je kunt je via de mail aanmelden:
am.hardeman@kpnmail.nl
Groet, Aafke, Roos, Adinda, Eva, Ingrid, Lize, Kim.

info@seizoener.nl

Bijenactie
Net als in 2016 gaan we deze lente weer zaaien voor de bijen!
Met de campagne Red de bij! ontvangen alle leerlingen op vrijescholen in
Nederland en België inheemse bloemenzaadjes om in de eigen (school)omgeving te zaaien. Dit keer schenkt Seizoener meerjarig zaad, zodat
ook in 2019 – als het Waldorf onderwijs 100 jaar bestaat – een wilde
bloemenzee zal ontstaan. Daarnaast zal elke klas bomenzaden krijgen,
om samen te planten. Ons geschenk aan de bijen, om de winter door te
komen.
Met deze campagne willen we het bewustzijn versterken rond de bijen en
andere insecten, die zo’n onmisbare rol spelen in de natuur en dus in ons
voortbestaan.
| www.seizoener.nl

Ingezonden stuk:
Langs deze weg wil ik u graag voorstellen aan de
Speelgoedbank oost Achterhoek (SBOA).
De SBOA heeft, in een notendop, als doelstelling
kinderen, komende uit gezinnen met een laag tot
minimaal bestedingsbudget, te voorzien van gebruikt
en nieuw speelgoed en hen en hun ouders te
ondersteunen in hun ontwikkeling op het gebied van zelfbeeld, beeld van de maatschappij en
hun plek hierin, fysiek en mentaal, talenten onderzoeken, maar ook het leren van budgetteren
en omgaan met alledaagse financiën, conflicten en problematiek.
Naast het uitdelen van speelgoed zal de speelgoedbank tevens o.a. sport, spel, knutsel en
voorleesmiddagen gaan organiseren.
www.speelgoedbankoostachterhoek.nl

