Agenda
Ma 24 jun
Di 25 jun
Za 29 jun
Di 16 jul
Wo 17 juli
Vr 19 jul
Za 20 jul t/m zo 1 sep

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 25
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
Zaterdag Klusdag 10.00 – 15.00 uur
Juf Maike en meester Marinus hebben weer een lijst van klussen voor de ouders die op de lijst
van deze klusdag zijn.
We verwachten de ouders van:
Ayden Brilman
Strobbe Damen
Ruben Sonderen
Mia te Bokkel
Kjell van de Brink
Leni Bennink
Kaatje Stock
Romeé te Selle
Noël Kremer
Boas Asschert
Gabriel Thierry
Emma Stortelers
Evi Bos
Wiebe van Dijk
Yalou Tix
Emma Westera
Elia Beskers
Liv te Selle
Cato Wedda
Veiligheid en teenslippers
Het valt mij op dat er tussen de dichte, stevige schoenen een aantal kinderen loopt op
teenslippers. Zelfs buiten op de tegels wordt er mee gevoetbald!
We vragen i.v.m. het goed en veilig bewegen binnen stevige sloffen met zolen met grip. Dan
graag voor buiten bewegen ook stevige sandalen of schoenen.
In gymzalen zijn sportschoenen verplicht i.v.m. de veiligheid van jou en de ander en daar
wordt onder leiding bewogen. Dan buiten, waar het vrij bewegen is, toch zeker voetwerk
waar hier aan gedacht wordt?
Prikbord op de gang
Het grote prikbord op de gang is bedoeld voor allerhande mogelijk interessante zaken voor
jullie ouders. Het is echter niet de bedoeling dat ouders hier zelf van alles ophangen.
Jullie kunnen het inleveren in de brievenbus van het kantoor. Wij hangen het er dan op als
wij vinden dat dit onder onze bedoeling van het prikbord valt.
Joke Rebel

Warm weer op komst!
Naar aanleiding van de weersberichten voor aankomende week is er besloten de lesdag voor
alle klassen aanstaande dinsdag om 13:00 te laten eindigen. Maandag is de school ook om
13:00 in verband met de Sint Jan viering. Mochten er dergelijke besluiten worden genomen
voor andere dagen volgende week zullen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte
brengen!
Kamp klas 5/6
Aanstaande maandagavond rond 7 uur kunnen de tassen bagage naar school worden
gebracht, ze worden ingeladen door de kampvaders.
Ik heb slechts 1 mail ontvangen met een foto van de zorgpas van een Kampganger, denken
jullie daar nog even aan? Ook de toestemmingsbriefjes zijn nog lang niet allemaal binnen.
Dinsdagochtend wil ik graag eventuele medicijnen in ontvangst nemen, met svp
gebruiksaanwijzing
Het weer is fantastisch! De voorpret is groot.....We gaan genieten op Schiermonnikoog
Toneel klas 1/2: ‘Een heel gewone marktdag’

Maandagavond was het dan eindelijk zover, het toneelstuk van klas 1/2 werd opgevoerd voor
de ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden.
Het verhaal ging over een koning die ’s ochtends vroeg z’n kroon kwijt raakte. Was het de
wind die de kroon van z’n hoofd blies? De kroon moest natuurlijk opgespoord worden. De
koning ging met zijn koningin en de gehele hofhouding op zoek naar de kroon, daarbij
belandden ze op de markt. Alle marktkooplieden hielpen zoeken, maar van de kroon geen
spoor. Af en toe vlogen er ook een paar eksters over het toneel, wisten zij er meer van?
Uiteindelijk waren het de spelende kinderen die de zoektocht in de juiste richting stuurden en
viste de jongleur de kroon (onder de vogelpoep) uit de boom. Gelukkig was het stofvrouwtje
in de buurt om de kroon weer op te poetsen. De koning kreeg z’n kroon terug, maar moest
eerste beloven om wat vaker ‘af te dalen’ naar de markt, waar hij zoveel vriendelijke en hard
werkende mensen had leren kennen.

Voor de kinderen was deze avondvoorstelling wel een beetje een spannend, maar ze hebben
een prachtige voorstelling gegeven en kregen na afloop een staande ovatie.
Dinsdagochtend werd het toneelstuk nog een keer voor de kinderen van de Esch opgevoerd
en ook dat was een succes.
Sportdag
Op maandag 1 Juli willen we onze jaarlijkse sportdag met de klassen 3/4 en 5/6 gaan
houden. We zouden dit jaar graag naar de atletiekbaan(Vredenseweg 136) willen. Echter zijn
we nog op zoek naar behulpzame ouders voor de middag op locatie van 12:00 tot 14:00 uur.
Denk aan de begeleiding van kinderen en het invullen van scores. Helaas heb ik nog geen
reacties mogen ontvangen. Geef je snel op zodat we ook dit jaar de sportdag voor de
kinderen door kunnen laten gaan.
Voor vragen of opgave graag mailen naar: Tangelder204@hotmail.com.
Sportieve groet Mike Tangelder
Kleuterklas
Voorlezen
De kleuters die bij juf Debby en juf Maike in de klas zitten krijgen a.s. maandag een
prentenboek van de bibliotheek mee. Het prentenboek heeft de titel “Ga je mee?” en het is
de bedoeling dat je als ouder het boek gaat voorlezen. Dit kan op verschillende manieren:
eerst samen naar de tekeningen kijken, daarna vragen stellen en vervolgens het boek
voorlezen. Tenslotte kan je er een tafelspelletje van maken waarbij de ouder het verhaal
vertelt en het kind het verhaal mag uitspelen. In de klas maken de kleuters ook wel eens een
tafelspelletje, zij zoeken dan zelf poppetjes, dieren, doeken en attributen erbij. Zij beleven
veel plezier aan deze vorm van voorlezen.
In week 28 uiterlijk vrijdag 12 juli moeten de prentenboeken weer terug op school zijn. Wij
wensen jullie veel leesplezier
Jaartafels
De jaartafels bij de peuters, kleuters en in de tafel in de gang zijn weer aangepast voor de
zomertijd en het Sint-Jansfeest. Door mijn vak als voormalig archeoloog ben ik altijd
gefascineerd door culturele overeenkomsten van mensen uit verschillende gebieden.
Bijvoorbeeld door overeenkomst in speciale gebruiken of zelfs het visualiseren van menselijke
voorstellingen, zoals de rotstekeningen van Lascaux (15.000 jaar oud) in Frankrijk of die op
het Indonesische eiland Borneo, waarbij 40.000 jaar geleden handen van mensen op de
rotswand werden vereeuwigd. Bij vooral vroege samenlevingsvormen zie je veelal dezelfde
vormgeving, die later cultureel uitgediept worden naar een eigen stijl.
Sint-Jan wordt als een christelijk, katholiek feest gevierd, maar dit feest heeft een oorsprong
die veel veder teruggaat als een feest uit voorchristelijke tijden.
De natuur om ons heen is in het voorjaar weer tot volle bloei gekomen, het blad aan de
bomen is volgroeid en de vruchten aan de bomen komen nu tot rijping. De dagen worden
langzaam weer korter, het aantal lichturen neemt af. Het beleven van seizoenen blijft iets
magisch en is van alle tijden.
Eén van de oudste archeologische sites, waarbij letterlijk de neerslag van een dergelijke
culturele uiting, zoals het huidige Sint-Jan nog te zien valt, is Stonehenge in Engeland. Dit
neolithische monument stond symbool voor de zonnewende en werd omstreeks 2500 v. Chr.
gebouwd. Uit recente studies blijkt dat dit bouwwerk hoogstwaarschijnlijk als speciale,
centrale bijeenkomstplek diende, waarbij mensen het midzomerfeest vierden.
De stenen van Stonehenge blijken niet zomaar willekeurig opgericht. Bijzonder is dat de
stenen in een speciale positie zijn geplaatst, waarbij rekening is gehouden met de loop van
zon en maan. De twee paden die door de stenen lopen zijn gericht naar de midzomer en
midwinter zonsopgang.
Op de ochtend van 21 juni (de langste dag van het jaar) blijkt de zon precies achter de
zogenaamde ‘’heel Stone’’ op te komen, dit is een steen net buiten de Stonehenge-ring van
het monument. Volgens sommige sterrenkundigen is het monument niets minder dan een

astronomische calculator, waarmee bijvoorbeeld eclipsen kunnen worden voorspeld.
Opvallend is in ieder geval dat eens in de negen jaar de volle maan tijdens de midwinter
precies boven de Heel Stone opkomt en daar eclipseert. Dit houdt in dat op dat moment,
ergens anders ter wereld, een maans- of zonsverduistering optreedt.
Onderzoekers die de afgelopen 10 jaar aan het nieuwste gezamenlijke project hebben
gewerkt, zijn van mening dat de plek waar Stonehenge gebouwd is, een speciale betekenis
had, waarbij mensen uit verschillende gedeeltes van Groot-Brittannië samen kwamen om
feest te vieren. Zo is er veel dierlijk botmateriaal van rund en varken rondom het monument
teruggevonden, welke uit verschillende gedeeltes van Groot-Brittannië komen en is
onderzocht door isotopenanalyse. Theorie is dat de dieren werden geofferd en deels gebruikt
als feestmaaltijd door de ‘’Britten’’ die uit alle windstreken naar dit jaarlijkse evenement
kwamen om gezamenlijk feest te vieren. Mensen deelden dus op grotere afstand een zelfde
traditie/cultuur en vierden dit samen. Het was een feest die mensen dichter bij elkaar bracht
en dat is erg bijzonder.

