Agenda
Do 23 mei
Vr 24 mei
Wo 29 mei t/m Zo 2 juni
Di 4 jun t/m Vr 7 jun
Vr 7 jun
Za 8 jun t/m di 11 jun

Verkiezingen stemlokaal
12.30 toneelstuk oudste kleuters
Hemelvaartvakantie
Avond-4-daagse
Pinksterviering, school om 13.00 uit.
Pinkstervakantie

Directie aanwezig: maandag en donderdag
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.
Administratie aanwezig op maandag van 8.00 – 16.00 uur.
Interne begeleider aanwezig op maandag en woensdag

Parkeer beleid de Esch
Ik krijg melding dat het juist parkeren weer enige aandacht vraagt.
Het lijkt me duidelijk dat we ons aan alle verkeersregels houden: dus
niet parkeren op de stoep en niet binnen 10 m. vanaf de hoek.
Verder vooral het parkeerterreintje naast de school aan de Korteweg en
in de aangegeven parkeervakken.
Mochten ouders die fout parkeren aangesproken worden, dan lijkt me
een normale respectvolle reactie gebruikelijk.
Het is allemaal nodig in het belang van de veiligheid van kinderen en
andere ouders.
Zijn de parkeervakken dicht bij school vol, dan kunnen jullie gewoon iets
verderop parkeren op de Wooldseweg of de Rusthuisstraat en even iets
verder lopen.
Op de fiets komen als de afstand dit toelaat heeft onze voorkeur. Zowel
lopen als fietsen is goed voor de gezondheid. Zorgt ook voor de
wakkerheid van je kind in de les.
Scholing
Vrijdag is juf Jannie naar het Rekenspecialisten netwerk.
Administratie
Helaas heeft juf Brenda van de administratie zich ziek gemeld.
Dit komt niet geheel onverwacht. Naar het zich laat aan zien zal dit

langdurig zijn.
Gelukkig heb ik in Doetinchem een hele goede en fijne management
assistente op de administratie en zij zal al het administratieve werk van
de Esch ook voor haar rekening nemen.
Alleen op maandag zal zij samen met mij aanwezig zijn. Al het andere
werk is webbased of digitaal via een thuis-inlog te doen. Dus alle zaken
het liefst via de mail regelen of in persoon op de maandag. Natuurlijk
kan iedereen ook het postbusje gebruiken bij het kantoor.
Kleuterklas
Vanaf 1 juni 2019 zal juf Maike 3 dagen gaan werken en juf Debby 2
dagen. Dus de woensdag wordt de vaste dag van juf Maike.
Joke Rebel

Gratis meenemen!
Onderstaande bureaus staan in het halletje bij de voordeur en mogen
gratis worden meegenomen!

