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

Klusdag 10:00-15:00
Oudste kleuteruitje tot 14:30
Toneelstuk klas 5-6
Afscheidsavond
Laatste schooldag tot 12:00
Zomervakantie

Fonteintje wk 26
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
Maandag 1 juli zijn juf Brenda en juf Myrthe naar de cursus ZLKLS klankzuiver. Dat is onze
methodiek om lezen en spellen aan te leren en waarvan iedereen het certificaat moet halen.
Juf Judith zal die dag het kleutergroepje in de Opvang verzorgen.
Jubileum verjaardag
Helaas langdurig afwezig wegens ziekte juf Brenda van de administratie.
Maar verjaardagen gaan ook dan door. Woensdag is zij 50 jaar geworden een memorabele
leeftijd. In het weekend verzorgen haar man en zonen een knal feest waar vele collega’s
aanwezig zullen zijn. Vanaf deze plaats van alle kinderen, ouders en medewerkers:
Juf Brenda van harte gefeliciteerd en nog vele jaren toegewenst!
Joke Rebel
Sportdag 1 juli
De sportdag kan 1 juli doorgaan, fijn dat er voldoende ouders zich hebben opgegeven. We
gaan er samen een sportieve dag van maken. Denken alle kinderen van klas 3 t/m 6 aan hun
sportieve schoenen voor buiten, gymkleding en de fiets.
Verkiezing MR 12 juli
Met het vertrek van Eveline Blondelle, die gaat verhuizen, is er een plek vrijgekomen voor
een ouder in de MR naast Fons Zuidema. Op vrijdag 12 juli a.s. zal er een verkiezing zijn voor
de MR. Hiervoor zijn er twee kandidaten: Liesbeth Hillen en Jackie van Dulmen.
Alle ouders kunnen vrijdag 12 juli op de volgende tijden stemmen:
07:45 - 9:00
13:00 - 15:00
Mocht je die dag niet op deze tijden op school komen, mag je ook iemand machtigen. Geef
daarvoor je ingevulde stemformulier mee aan een andere ouder. Stemformulieren ontvang je
volgende week van de MR. Beide kandidaten stellen zich hieronder uiteraard graag voor:

Mijn naam is Liesbeth Hillen. 35 jaar oud, partner van Nanne te Kronnie en moeder van
Hidde (7) die in klas 1 zit en Feije (2,5). Ik ben graag creatief bezig met koken, bakken,
naaldvilten en boetseren en vind het ook leuk dit samen met mijn kinderen te doen. Ik dans
bij een jazz groep en hou van yoga.
In mijn werkzame leven ben ik operatie-assistente in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
Een beroep dat erg divers is en een groot beroep doet op mijn flexibiliteit en creativiteit.
Daarnaast werken we erg gestructureerd en dat vraagt om duidelijk en heldere communicatie
met het hele team: huishoudelijke dienst, magazijnmedewerker, chirurg, anesthesist en
assistenten. Dit is een kracht die mij goed van pas komt in de MR. Een heldere duidelijke
communicatie met iedereen waarmee begrip en verbinding tot stand komt en
oplossingsgericht gewerkt kan worden.
Via mijn partner Nanne ben ik bekend geraakt met de vrijeschool. Hij heeft zijn hele
schoolgaande periode op de Vrijeschool gezeten, zowel onder- als bovenbouw. Hij heeft altijd
zeer positief gesproken over de manier van onderwijs geven waar de Vrijeschool voor staat
en heeft het er altijd erg fijn gehad. Door zijn positieve woorden, ben ik ook enthousiast
geraakt. Ik ben gevraagd of de functie MR niet wat voor mij zou zijn. Dat denk ik zeker en
zou het een eer vinden deze functie te mogen bekleden.
Van mijn familie en vriendenkring zitten er een groot aantal mensen in het onderwijs.
Daardoor zie ik de ouder kant en de onderwijskundige kant die beide vertegenwoordigd
moeten worden in de MR.
Waarom op mij stemmen
Heldere communicatie waarin niemand ongehoord blijft.
Oplossingsgericht werken.
Uitdagingen niet uit de weg gaan.
Vrijeschool onderwijs positief uit dragen.
Brug slaan tussen ouders en het onderwijsteam

Mijn naam is Jackie van Dulmen. Ik woon in Winterswijk samen met Jolien te Brake en onze
drie banjers Pien 6, Cato 4 en Jip 2. Er zijn heel veel dingen in het leven die ik leuk vind maar
als ik er twee uit moet kiezen (buiten ons gezin) is dat klussen en reizen.
Sinds 1998 werk ik bij de politie. Mijn dagelijkse werk ligt op straat
in het afhandelen van meldingen. Daarnaast ben ik voorzitter van
het netwerk Roze in Blauw-Oost Nederland.
Pien en Cato zitten op de Esch en Jip bij het Peuterhuis. Bij het
Peuterhuis heb ik de afgelopen 4,5 jaar deel uitgemaakt van de
oudercommissie peuterspeelzalen Stichting Welzijn Winterswijk.
Gevoelsmatig is mijn ‘taak’ daar volbracht en kan ik het met een
gerust hart overdragen.
Mijn motivatie om mij op te geven voor de MR is dat ik vind dat er
soms best dingen anders kunnen/moeten en dat dingen kunnen
verbeteren om zo een mooie ‘gezonde’ school te blijven. Dat school
een kwalitatief goed product kan blijven leveren. Een school waar
iedereen met veel plezier komt en later ook met veel plezier aan
terug denkt.

Voor mij persoonlijk was de basisschool de belangrijkste periode in mijn leven waar ik met
hele warme gevoelens aan terug denk.
Als ik nu mijn steentje kan bij dragen om alle kinderen die naar de Esch gaan datzelfde
gevoel te geven, dan doe ik dat met alle liefde en alles wat binnen mijn mogelijkheden ligt.

