Agenda
Vr 21 jun
Di 25 jun
Za 29 jun
Di 16 jul
Wo 17 juli
Vr 19 jul
Za 20 jul t/m zo 1 sep

Boerderijschool 3-4
Sint Jan (vrij om 13:00)
Kampweek 5-6
Klusdag 10:00-15:00
Oudste kleuteruitje tot 14:30
Toneelstuk klas 5-6
Afscheidsavond
Laatste schooldag tot 12:00
Zomervakantie

Fonteintje wk 24
Directie aanwezig: maandag en donderdag
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.
Administratie aanwezig op maandag van 8.00 – 16.00 uur
Interne begeleider aanwezig op donderdag
Scholing
Vrijdag 14 juni is juf Gerda naar het IB Netwerk Athena.
Joke Rebel
Rectificatie kleuterfonteinje
In het fonteintje van vorige week was een hoop kleuternieuws te lezen. In het kopje over het
nieuwe schooljaar stond echter een foutje. Het nieuwe schooljaar start natuurlijk op maandag
2 september en niet op maandag 2 augustus!
Voetbaltoernooi klas 3 en 4.
Na een aantal intensieve trainingen op de donderdagmiddag onder leiding van coach Alex
werd er woensdagmiddag de FC Trias PLUS SuperCup gespeeld.
Klas 3 was als eerste aan de beurt. Het veld was nog nat, het spetterde nog maar na een half
uur begon de zon te schijnen en onder leiding van coach Roy werden zij 2e! Super knap
gedaan!
Daarna mocht klas 4 het veld op, met enorm doorzettingsvermogen onder leiding van coach
Alex lukte het deze ploeg om de 1e plek te bemachtigen!
Wat een geweldige prestatie!

Agenda MR vergadering 27 juni 2019
1. Opening 17 uur
2. Jaarverslag MR 2018-2019
3. School ontwikkelpunten 2019-2020
4. Jaarplanning MR 2019-2010
5. Verkiezingen MR, schooljaar 2019
6. Ingekomen poststukken GMR/OPR
7. Rondvraag
8. Sluiting
Sint Jansfeest vrijdag 21 juni 2019
Op vrijdag 21 juni vieren we het Sint Jansfeest. Alle inhoudelijke informatie over deze dag
ontvangt u maandag in een apart bericht. Hieronder leest u de achtergrond van dit jaarfeest.
Midzomer
De dagen worden langer en langer, de zon trekt ons naar buiten. Alles in de natuur staat
volop in bloei, bijen zwermen, vlinders zijn een en al beweeglijkheid. Om ons heen zien we de
natuur zo uitbundig en rijk als in geen ander jaargetijde. Alle bladeren hebben zich vol
ontplooid, bloemknoppen springen open, de eerste vruchten gaan komen. De kinderen zijn
uitgelaten, er wordt veel gespeeld en veel ondernomen. Er zijn veel feestjes, laatste
ouderavonden, kamp en schoolreisjes. Maar de nachten zijn kort en met de uitbundigheid, de
drukte en de naar buiten gerichtheid neemt de behoefte aan rust, slaap en bezinning van de
zomervakantie toe. De zon heeft zijn hoogste punt bereikt, de zwaluwen roepen. Wanneer op
21 juni de zon op haar hoogste stand is, vieren we het midzomer- of zonnewendefeest. Voor
onze voorouders, die echt afhankelijk waren van de groeikracht van de zon, was dit natuurlijk
een heel belangrijk feest. Het was een religieuze gebeurtenis waarbij grote offer- en
vreugdevuren werden ontstoken. Het midzomerfeest hoorde vroeger tot de belangrijkste
feesten van het jaar. De zon staat nu in volle glorie aan de hemel. Aan de midzomernacht
werden dan ook magische krachten toegekend. Vooral aan de planten die deze nacht
bloeiden, waaronder het Sint-Janskruid of wonderkruid, ook wel duivelskruid genoemd. Deze
kruiden hadden niet alleen medicinale kracht, ze gaven je ook de gave om met de dieren te
praten. Men beweerde zelfs dat deze planten je onzichtbaar konden maken. Een legende zegt
dat het roodachtige vocht uit de blaadjes van het Sint-Janskruid het bloed is van Sint-Jan en
dat het een echt wondermiddel is. Het Sint Jansfeest viert het hoogtepunt van bloei en
markeert het keerpunt van groei en bloei naar afname en bezinning, het keerpunt van de dag
naar de nacht. Niet alleen is de dag het langst, ook de bloei van planten en bloemen is op het
hoogtepunt op 24 juni, de dag van Sint Jan. Een oud gezegde luidt dan ook: "Met Sint Jan
draait het blad zich om". Na 24 juni zal de natuur afnemen. Zo is het gebruikelijk dat na Sint
Jan geen asperges meer worden gestoken en geen rabarber wordt geoogst.

Johannes de Doper
Het Christendom kerstende dit zomerfeest en gaf het de naam van Sint-Johannes de Doper.
Op 24 juni, de naamdag van Johannes de Doper, vieren we het Sint Jans feest. Johannes de
Doper was een populaire religieuze leraar en volgens de evangeliën was hij een neef van
Jezus. Johannes doopte talrijke mensen in de Jordaan tot Christen, met de bedoeling hen zo
van hun zonden te verlossen. Verwijzend naar de komst van Jezus sprak hij: "Hij moet

groeien, ik moet afnemen". Ook Jezus liet zich door Johannes dopen en heette nadien Jezus
Christus. Daarmee verklaarde Christus zich solidair met allen die verlossing nodig hebben. De
woorden van Johannes de Doper maakten een wending in menselijke gedachten en ook in de
tijdsgeest mogelijk. Hij maande de mensen hun houding te veranderen, omdat de komst van
Christus nabij was. 'Kom tot inkeer, het rijk der hemelen is nabij,' zei Johannes de Doper.
Deze woorden zijn ook toepasselijk op de tijd in het jaar na het Sint Jansfeest. Op 24 juni is
de zon net voorbij zijn hoogste punt en alweer aan het afnemen. De mens kan in deze tijd
weer tot nieuwe ideeën, gedachten en tot inkeer komen. Johannes vraagt ons alle zomerse
ervaringen in volste concentratie mee te nemen op de weg naar binnen, de weg tot inkeer
naar de midwintertijd.

