Agenda
Do 21 juni
Vr 22 juni
Di 26 juni
Do 28 juni
Wo 11 juli
Do 12 juli
Vr 13 juli

Ouderavond toekomstige eerste klas 20.00 uur
School tot 13.00 uur
16.30 uur Sint Jan (vanaf klas 1)
Kampweek klas 5-6
Schoolreisje klas 3-4
Toneelstuk klas 5-6 + afscheidsavond
Oudste kleuteruitje tot 14.30 uur
Laatste schooldag tot 12.00 uur.

Aanwezigheid directeur: alleen op vrijdag.
Deze dag 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,
Verlof juf Linda
Het zwangerschapsverlof van juf Linda zal na de zomervakantie ingaan en zal tot de
kerst duren. Juf Judith zal haar vervangen deze periode.
Athena directeurenoverleg
Dinsdag 26 juni is het laatste directeurenoverleg Athena en daarom zal ik niet op
school zijn, maar in Deventer.
Joke Rebel

MR-Nieuws
Hierbij de agenda van de laatste MR vergadering van dit schooljaar.
Agenda MR-vergadering dinsdag 26 Juni 2018, 17:00 uur
1 Opening
2 Notulen van 17 mei 2018
3 Jaarplanning MR 2018-2019
4 School ontwikkelpunten 2018-2019
5 Notulen OPR/GMR
6 Rondvraag
7 Sluiting
Met vriendelijke groet,
Ingrid ten Damme
Voor vragen mail naar mr@deesch.nl

Gevonden voorwerpen

Kleuterklas
Koning van de dag
Alle kinderen die naar de eerste klas gaan na de zomervakantie zijn in de laatste weken 1 dag
de “koning van de dag”.
Bij binnenkomst ‘s morgens mogen zij op een troon zitten en alle andere kinderen van de klas
hebben die dag een kraal bij zich voor de koning. Het is de bedoeling dat de kinderen de kraal
zelf maken. Jullie mogen zelf weten hoe; bijvoorbeeld van klei, vilt, zoutdeeg of een houten
kraal schilderen. Van alle kralen samen kan de koning een mooie ketting rijgen als aandenken
aan alle kinderen die in de kleuterklas hebben gezeten. Graag de kralen niet inpakken, het
wordt anders in de kring te lang wachten op elkaar. Zodra de ouders afscheid hebben
genomen, gaan we de koningen de kralen aanbieden. De ouders zijn daar dus niet bij.
Elke dag (zie lijst kleuterprikbord) komen er 2 koningen op de troon met uitzondering van
Pastel. Maandag 25 juni starten we met Gabriel en Joaquim.
Afscheid Pastel
Pastel gaat na de zomervakantie naar een basisschool in Groenlo. Ze zal maandag 2 juli als zij
Koning van de dag is, tevens ook afscheid vieren met de kinderen in de klas. De kinderen
mogen als ze de behoefte hebben thuis iets maken voor Pastel. Het echte vertrek is op de
laatste schooldag voor de zomervakantie.

klas 3-4 deed woensdag mee aan het voetbaltoernooi. Ondanks vele trainingen en goede
motivatie hebben ze helaas niet gewonnen. Wel was het een hele gezellige middag waar fijn
samen gesport is. Goed gedaan allemaal, op naar het volgende toernooi!
Groetjes Jana

De poppen van klas 6

Op de voorkant: bordtekening van klas 3-4 gemaakt door Kaatje en Lidewij

