Agenda
Vrijdag 11 september:

Boerderijschool

Woensdag 16 september:

Studiedag (leerlingen vrij)

Maandag 21 september:

klassenouder- en leerling overleg

Zaterdag 26 september:

Klusdag (09.00-13.00)

Dinsdag 29 september:

Michaëlsfeest (13.00 vrij)

Bericht directeur week 36
Directie aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag.
Deze dagen kunnen ouders altijd een afspraak maken of om 8.30 uur even individueel
binnenlopen.
Administratie aanwezig op dinsdag en donderdag
Interne begeleider aanwezig op dinsdag en om de week op woensdag
Berichtje directeur,
Wat was het fijn om alle kinderen weer terug te zien.
De jaaropening begon mooi buiten met over het ‘touw springen’ van klas 1, altijd weer
ontroerend om te zien hoe elk kind op zijn eigen wijze, schoorvoetend of frank en vrij, de
lagere school in springt.
Juf Jannie kon nog mooi haar verhaal vertellen, maar toen moesten we vanwege de
nattigheid opbreken en binnen verder gaan.
De ouders van klas 1 konden dit vaak ontroerende moment toch even echt beleven en
meemaken.
Verder is het voor ons allen niet fijn dat we zo weinig gemeenschappelijk mogen vieren, wat
we juist zo graag doen op de vrijeschool.
Gelukkig is iedereen gezond en gaan we er weer samen een mooi jaar van maken.
Joke Rebel
Kleuterklas
We zijn weer begonnen! We zijn dit schooljaar begonnen met 26 kinderen, waarvan 5 nieuwe
kinderen. Welkom bij ons op school en bij ons in de klas: Fenne, Eden, Jip, Feije en Solveigh.
We wensen kinderen en ouders veel plezier bij ons op school!
Op maandag en dinsdag is juf Debby in de kleuterklas en op woensdag, donderdag, vrijdag
juf Maike. Op maandag en vrijdag is ook Annette (opvang) in de kleuterklas voor extra hulp.
Ritme Iedere dag in de kleuterklas heeft zijn eigen kenmerk dat wil zeggen, dan doen we
een vaste activiteit, de kinderen noemen het dan ook zo, bv. maandag is dan bakdag. Hier
een overzichtje van de week:

Maandag brood bakken (2e helft van het jaar bijenwassen)
Dinsdag brood smeren en handwerken
Woensdag tekenen
Donderdag schilderen
vrijdag regenboogtraining
(spel/knutsel/verhaal/massage/yoga)
We gaan weer beginnen met brood bakken op maandag 7 september. Dinsdags hoeven de
kinderen geen brood mee te nemen, ze eten dan brood van school.
Ter herinnering: Klassenregels rond de schooltijden 8.25 uur *Ouders en kinderen wachten
voor 8.25 uur tot juf in de kleutertuin komt. De ouders zijn op dat moment nog
verantwoordelijk voor hun kind. De juffen nemen de kinderen mee naar binnen: *Jassen
gaan aan de kapstok, sloffen aan de voeten en schoenen netjes onder de bank. *De kinderen
pakken hun tas uit en leggen brood en fruittrommel op de bank. *De kinderen gaan rustig de
klas in en zitten op een vaste plek in de kring. *Als u te laat bent dan graag op het plein
afscheid nemen en alleen uw kind naar binnen laten. *Wilt u juf iets zeggen voor schooltijd,
dan liefst schriftelijk.
Verjaardag:
Als er een kind jarig is mag er 1 ouder van de jarige tot ongeveer 9.15u blijven om de
verjaardag mee te vieren.
Een jarige mag trakteren in de klas en mag langs de klassen om de andere medewerkers in
school te trakteren.
Oproepje appels voor appelmoes: Vanaf volgende week mogen er zo nu en dan 2 kinderen
een appelmoesje maken tijdens het vrije spel. Zijn er nog ouders die appelbomen hebben en
wat appels willen schenken aan school hiervoor?
Binnenkort gaat de koffer weer mee met een kind. Elke week krijgt een ander kind de koffer
mee. In de koffer zit een knuffeltje “Vosje” en 2 boeken.

Het is de bedoeling dat jullie met je kind de boeken gaan lezen/bekijken/beleven/bepreken.
Het knuffeltje mag alles meebeleven wat jullie kind allemaal beleeft. Als de koffer weer
meegebracht wordt mag het kind vertellen wat het knuffeltje allemaal heeft meegemaakt.
Ons uitgangspunt is om de koffer op de woensdag mee te geven, het zou fijn zijn als de
koffer de week daarna op maandag of dinsdag weer terug op school is zodat het volgende
kindje de koffer op de woensdag weer mee kan krijgen.

Klas 1 en 2
Hieronder de kinderen van klas 1 en 2. Het is een mooie club, dat zie je meteen.

We zijn maandagochtend na het springen van de eersteklassers over een prachtig
bloemenkoord en de welkomstceremonie op het plein (die we vanwege de regen in de zaal
moesten afronden) goed van start gegaan.
Alle kinderen hebben hun plekje in de klas gevonden, we hebben een beetje gekletst, zijn
begonnen aan de tekening voor de verjaardagskalender en toen was het alweer tijd om te
eten en buiten te spelen. Klas 1 mag nu op ook overal op het plein spelen en dat hebben ze
zeker gedaan.
Na de eerste pauze hebben ze kennis gemaakt met Meester Mike, onze gymleraar. Meester
Mike gaf de eerste gymles nog niet zelf, maar had Peter en Marie Louïse van ‘Verantwoord
stoeien’ gevraagd om een les te verzorgen. Dit ging erg leuk, over twee weken krijgt dit een
vervolg.
Ook dit schooljaar ondersteunt juf Brenda ons van maandag tot en met donderdag tot de
eerste pauze. Dat betekent dat we klas 1 en 2 kunnen splitsen bij het lezen, de spelling en
het rekenen. Klas 2 gaat dan met een juf naar het achterste lokaal, dat hebben we vanaf
dinsdag gedaan en dat viel bij klas 2 in goede aarde. Zij hebben nu het ‘voorrecht’ om buiten
het eigen lokaal te werken.
Klas 1 heeft een start gemaakt met het leren lezen, de –i- en de –k- zijn aangeleerd en zo
kunnen ze ook al het woordje –ik- lezen.
Klas 2 heeft kennisgemaakt met de spiksplinternieuwe rekenmethode, dat was dus wennen
aan een ander werkschrift, dat komt allemaal goed.
Deze week en de komende weken staan in het teken van elkaar goed leren kennen, we
zullen veel spelletjes en activiteiten samendoen of in wisselende groepjes. De
gewoontes, afspraken en regels van de klas, de school en het plein staan ook centraal.
Wij hebben een fijne start gemaakt en hopen dat we dit voor het komende jaar kunnen
vasthouden.
Groeten van Brenda, Judith en Jannie

Even voorstellen:
Hallo allemaal! Ik ben Mayel en ben iedere dinsdag en donderdag op
school. Je kunt me vinden op de administratie. Mochten er op het gebied
van het administratieve vlak, vragen zijn, mag je altijd even
binnenlopen. Mailen mag ook: administatie@deesch.nl
Laten we er een leuk en leerzaam schooljaar van maken !

