Open Momenten schooljaar de Esch 2020-2021
Vanwege de Corona situatie zullen veel open momenten niet door kunnen gaan, toch
hebben we alles in het jaar 2020-2021 gepland zoals we gewend zijn. Zodra de overheid
aangeeft dat er verruimingen mogelijk zijn, dan kunnen wij hier naar handelen.
Open momenten zijn gelegenheden waarbij u de sfeer in de school kunt proeven, u voor
kan laten lichten of uw vragen kunt stellen. Er zijn altijd leraren aanwezig die van uit hun
eigen praktijk kunnen vertellen.
Op de open dag is het Peuterhuis ook geopend en kunt u daar ook terecht om de sfeer te
proeven, een kijkje te nemen of uw vragen te stellen.
Vanwege Corona maatregelen kunt u beter via de directiemail een afspraak maken voor
een voorlichtend gesprek en een rondleiding met onze directeur. Dit kan gewoon het
hele jaar door.
Open dag 10.00 – 12.00:

zaterdag 6 februari 2021

Op de open dag laten we u de school zien en kunt u met leerkrachten, ouders en
leerlingen spreken over onze vorm van onderwijs en kunt u ons gebouw en speelplein
bekijken.
Ook op dinsdag 2 februari 2021 hebben wij net als alle basisscholen in Winterswijk de
deuren open voor belangstellenden.
Open lessen 9.00 – 10.00:

dinsdag 9 februari 2021

Op de inloopochtenden kunt u delen van de les aan de kinderen zien en de sfeer proeven
bij ons op school. De inloopochtenden zijn bestemd voor zowel eigen ouders als nieuwe
ouders.
Klassenpresentatie 12.00 – 13.00:

woensdag 14 oktober 2020 (besloten)
woensdag 12 februari 2021
woensdag 14 april 2021

Bij de klassenprestatie laten alle klassen ( de kleuters nog niet ) aan elkaar zien, waar ze
de afgelopen periode aan gewerkt hebben.
Eigen ouders, belangstellenden en nieuwe ouders zijn hierbij van harte welkom.
Alleen als weer zonder de anderhalve meter aftstand samen kunnen komen!
Thema avond 20.00 – 22.00
Op de Thema avond kiezen we meestal een vrijeschool onderwijs gerelateerd onderwerp,
dat we zowel in theoretisch achtergrond als in praktisch ervaring samen met ouders en
belangstellenden bekijken.
dinsdag 9 maart 2021

