Agenda
Za 9 juni
Di 12 t/m vr 15 juni
Do 14 juni
Vr 15 juni
Ma 18 juni
Do 21 juni
Vr 22 juni
Di 26 juni

Klusdag 10.00 tot 15.00.
Avond 4-daagse.
Klas 5-6 Skills
12.30 toneelstukje voor oudste kleuterouders.
18.30 toneelstuk klas1-2 voor belangstellenden.
Ouderavond toekomstige eerste klas 20.00 uur
School tot 13.00 uur
+/- 17.00 uur Sint Jan (vanaf klas 1)
Kampweek klas 5-6

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.

Berichtje directeur,
Schoolontwikkelpunten 2018-2019
Versterken vrijeschool onderwijs
Werken vanuit samenhang en verbinding tussen alle vakken en perioden is de basis
van het vrijeschool onderwijs. Afgelopen jaren lag de nadruk op versterken
opbrengsten op cognitief gebied. Dit jaar willen we ook de focus leggen op spelend
leren bij de kleuters in een rijke leeromgeving. En ontdekkend leren in samenhang bij
klas 1 t/m 6.
Samenhang tussen alle kunstvakken en de periode inhoud. Extra aandacht voor de
mannelijke kant en versnellers in wisselende werkvormen, waarin alle talenten aan
bod komen en we de ambitie toepassen in uitdagende leraarhouding.
Komend jaar uitbreiden naar alle periode voorbereidingen en de verwerking in
verschillende schrijf werkvormen (toepassen cursus Bevlogen schrijven).
Eigen leerweg
Het wekken en leeftijdseigen aanspreken van de ‘Eigen leerweg’ bij de leerling is
onderdeel van onze visie. Het ontwikkelen van de hele persoonlijkheid en het
vermogen deze later ook in de wereld neer te zetten. Onder delen van de aanpak zijn
beschreven in de protocollen Zelfstandige leerling en Sociale vaardigheden en
burgerschap.
Dit jaar doelgerichter werken met het betrekken van de leerling op zijn eigen leerweg,
d.m.v. kindgesprekken (met formulier en de vraag wat vind je moeilijk en wat heb jij
nodig?) en vullen portfolio (wat is waardig/echt een ontwikkelings stap en laden we
op).
Dit jaar streven we ernaar om per kind per kwartaal iets in het portfolio op te laden.
En eind klas 6 alle leerlingen een presentatie te laten houden van hun portfolio. Een
presentatie aan kinderen uit klas 3, 4 en 5, ter stimulans zodat het portfolio of eigen
leerweg aangaan een zichtbaar einddoel krijgt.
Het schrijven van de getuigschriften in klas 6 is gericht aan de leerling (daarvoor aan
de ouder). Ook zijn de kinderen van klas 5 en 6 bij het oudergesprek.

Mediapedagogiek
Vorig schooljaar hebben we een protocol Mediapedagogiek opgesteld. Daar willen we
komend jaar meer invulling in de praktijk aan geven. Een periode Mediawijsheid in
klas 5-6, met nadruk op omgang sociale media (indien dit speelt ook in klas 3-4).
Protocol op nieuw op inhoud en haalbaarheid bekijken en tijdspad op nieuw inplannen.
Punten voor komend jaar uitvoeren.
Joke Rebel

BHV juffen
Afgelopen dinsdag waren de juffen van de Esch zeer heldhaftig! Ze hebben alles weer goed
geoefend wat betreft brand en preventie. Ook oefenden ze veel op het gebied van EHBO. Ook
verbandleer en reanimatie kwamen aan bod. Het was weer een leerzame dag voor ons en een
heerlijke vrije dag voor de kinderen!
De juffen

Inleveren
Denken de ouders die dit nog niet gedaan hebben, even aan het invullen en inleveren van de
AVG toestemmingsverklaring. Het kan nog tot en met 18 juni, daarna kunnen wij niet
garanderen dat uw gegevens op de door u gewenste manier in de adreslijst zullen staan.
Avond 4-daagse
Allemaal dank, de pauzeplaatsen zijn nu ook bezet!! In de bijlage treft u de laatste stand van
zaken, check even of alle namen op de juiste plaats staan.
Veel wandel plezier aan alle deelnemers.

Gevonden voorwerpen:

Sportdag 2018 klas 3-4 en 5-6
Maandag 28 mei hebben we onze jaarlijkse sportdag gehouden.
Ook dit jaar hadden we weer stralend weer. Met de nodige voorzorgsmaatregelen vanwege het
warme weer zijn we deze ochtend om
half 10 van start gegaan.
Klas 3-4 is begonnen op het honkbalveld
in Winterswijk.
Allereerst hebben we een rondleiding
gehad door het nieuwe pand. Nadat we
wat gegeten en gedronken hebben zijn we
begonnen met de les. Zowel slaan met de
knuppel vanaf een standaard als ook het
vangen met een origineel lederen
honkbalhandschoen zijn aan bod
gekomen. Na een korte pauze is er nog
een echte wedstrijd gespeeld en als
afsluiting mochten de kinderen even
lekker afkoelen onder de sproeier.
Vervolgens moest er een stuk gefietst
worden naar de beachvolleybalvelden van

Winterswijk voor het tweede onderdeel. Hier hebben we op het hete zand vormen van
beachvolleybal en een voor de kinderen nieuwe vorm van trefbal gespeeld. Af en toe even
lekker pauzeren in de schaduw en dan weer door.
Groep 5-6 heeft dezelfde onderdelen in tegengestelde volgorde gedaan. De kinderen hebben
zich van hun sportiefste kant laten zien en aan inzet was geen gebrek!
Meester Mike

Kleuterklas:
Verjaardag Naomi:
Stagiaire Naomi viert op donderdag 14 juni haar verjaardag en zal die dag ook trakteren in de
klas. Als de kinderen thuis wat willen knutselen voor haar dan mag dat, dit is echter
vrijblijvend.
Vaderdag:
De kinderen hebben ook voor Vaderdag iets gemaakt, het is wel vrij zwaar, dus wees
voorzichtig! We zullen het op donderdag 14 juni meegeven aan je kind.

Klas 1/2 speelt:

De gouden gans

Donderdag 14 juni om 10.00 u. voor kleuters en klas 3/4 van de Esch
Vrijdag 15 juni om 10.00 u. voor klas 5/6 van de Esch
Maandag 18 juni om 18.30 voor ouders en andere belangstellenden

Klas 5-6 SKILLS
We liepen nog 1 keer achter omdat we in de CITO eind toets week niet naar SKILLS zijn
geweest, dus na 7 juni, gaan we ook nog 14 juni naar het GKC voor techniek.

Op de voorkant: Detail van de seizoentafel in de gang

