Agenda

Za. 26 september:

Klusdag 09.00-12.00

Ma. 28 september:

Klassenouder overleg 08.30

Di. 29 september:

Michaëlsfeest (13.00 vrij)
Ouderavond kleuters 19.30 of 20.30

Do. 1 oktober:

Ouderavond klas 5-6 19.30 of 20.30

Vri. 2 oktober:

Dierendag kleuters

di. 6 oktober:

Ouderavond klas 1-2 19.35 of 20.45

Bericht directeur
Aanwezigheid directeur: Maandag en dinsdag en donderdag.
Administratie: dinsdag en donderdag
Interne begeleider: dinsdag en woensdag
Eenmaal in de drie jaar wordt door onze school een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Wij
willen graag van u weten wat we kunnen verbeteren en waar u (dik) tevreden over bent. Voor De Esch
is het goed om te weten hoe ouders over ons denken en wat ouders van ons vinden. Daarnaast is het
voor ons belangrijk om te weten hoe wij staan ten opzichte van andere scholen en ook dat is meetbaar
met dit onderzoek. Alle 15 scholen van Stichting Vrijescholen Athena zullen hetzelfde onderzoek
afnemen. Hierdoor is het ook mogelijk om de scholen binnen Athena te vergelijken en ons
meerjarenbeleid te beïnvloeden. Naast terugkerende vragen zijn er dit jaar een aantal specifieke
vragen toegevoegd over de Coronasituatie afgelopen voorjaar. Daarin moesten met de nodige
improvisatie een aantal dingen anders georganiseerd worden dan normaal, soms extra ingrijpend voor
vrijescholen. Daarbij hebben we ook nieuwe dingen ervaren en geleerd. Om daar op een zinvolle
manier met elkaar op terug te kijken en de goede dingen uit te halen is het ook van belang dat u uw
input levert.
Het invullen duurt ongeveer 10 à 15 minuten en is anoniem. De antwoorden worden samen met die
van andere ouders verwerkt door het onderzoeksbureau en komen niet individueel bij de school
terecht. Vanaf vrijdag 25 september is de vragenlijst beschikbaar. Wij vragen u om deze vragenlijst zo
spoedig mogelijk maar uiterlijk op 11 oktober in te vullen. Dat kan via onderstaande link en met de
daarbij vermelde toegangscode: www.comparant.nl/OTPLK5m
Toegangscode: SCHq3236
Als u het invullen wil onderbreken kunt u in de gele balk in de vragenlijst uw persoonlijke
toegangscode vinden waarmee u daarna op een geschikt moment verder kunt gaan. Wij hopen op een
enorme respons van ouders; als u belooft mee te doen beloven wij ook serieus met de feedback aan
de slag te gaan. Namens het complete team van De Esch en Athena dank ik u heel hartelijk

Michaël 2020 dinsdag 29 september voor klas 1 t/m 6
Voor wie er nog niet aan gedacht heeft: Willen jullie je kind morgen of maandag een mooie appel
meegeven? Deze appels hebben we nodig om dinsdag 29 september de draak te kunnen verslaan.
Vergeet de appel dus niet, want er zijn geen reserve appels. Dinsdag vieren we het Michaëlsfeest in
het bos. We wandelen er met z’n allen naar toe en spelen verschillende moed- en durfspelletjes om zo
dapper mogelijk de draak tegemoet te treden en te verslaan.

De kinderen nemen dinsdag hun eigen eten en drinken mee. Denk ook aan oude kleding, stevige
schoenen en bij regenachtig weer laarzen en een regenjas. Vanaf 12.15 u. sluiten we het feest in de
zaal af. Vanwege de coronavoorschriften is dat dit jaar zonder ouders. Om 13.00 u. is het feest
afgelopen en zijn alle kinderen vrij.
Kleuterklas:
Pannenkoeken bakken Vanaf donderdag 1 oktober tot de herfstvakantie gaan we 2x in de week
pannenkoeken bakken. De kinderen gaan dan in twee-of drietallen te werk. Eerst het beslag maken,
dan boter in de pan, beslag erin en bakken maar. Is de pannenkoek klaar dan snijden ze de
pannenkoek in 4 stukken. In de fruit- of broodkring delen ze de pannenkoekstukken uit aan de andere
kinderen. Op deze dagen ook gewoon brood en fruit meegeven aan je kind.
Kinderboekenweek Vrijdag 2 oktober om 11.00u is de opening van de Kinderboekenweek. Het thema
van dit jaar is: En toen? Klas 5/6 gaat tijdens de opening het prentenboek “De steen en de tijd” voor
de kleuters uitspelen. In de klas hebben wij aandacht voor boekjes, spelletjes, liedjes en versjes van
vroeger. Wij leggen een museum aan met oude spulletjes, speelgoed en boekjes van vroeger. De
kinderen mogen helpen door spulletjes aan te dragen. Het is ook leuk om thuis een boek van vroeger
uit de kast te halen en dit samen met je kind te bekijken en voor te lezen.
Dierendag Vrijdag 2 oktober vieren wij ook Dierendag. De kinderen mogen deze dag een dierenknuffel
meenemen en/of een foto van hun huisdier.
Michaëlsfeest Dinsdag 29 september vieren we in de kleuterklas het oogstfeest en we gaan het begin
van de herfst ervaren. We gaan eerst in de klas en in de opvang wat lekkers bakken en knutselen.
Daarna gaan we het zelfgebakken brood van maandag opeten en wat drinken. Daarna gaan we op
stap naar het bos en daar lekker spelen en ons fruit eten.
Bij regenachtig weer graag de kinderen laarzen en regenkleding aan doen.
De kinderen mogen deze dag iets lekkers (iets kleins, een reep of 1 lekker broodje o.i.d., voor naast
het zelfgebakken brood van school) en fruit mee naar school.
Stagiaire Jessica Binnenkort zal er nog een stagiaire starten bij ons in de kleuterklas. Jessica zit op het
Graafschapcollege in Groenlo en zal 3 dagen in de week bij ons in de klas zijn.

Klas 1 / 2
Nieuwe kinderen in klas 1 en 2
Op de eerste schooldag hebben we 2 nieuwe leerlingen mogen begroeten en vorige week kwam in klas
1ook een nieuwe leerling erbij. We wensen de kinderen en hun ouders een fijne tijd toe op de Esch.
Ouderavond klas 1 en 2 op dinsdag 6 oktober
Jullie hebben al gelezen dat we de ouderavond in twee shifts organiseren. Van elk kind kan er één
ouder komen (om de onderlinge afstand goed te kunnen waarborgen). Er is geen koffie en thee. De
ouderavond voor de eerste klas begint om 19.45 u. (deur open om 19.35 u.) en duurt tot 20.30 u.
De ouderavond voor klas 2 begint om 20.45 u. en duurt tot 21.30 u. S.v.p. buiten wachten, we halen
jullie op als alles weer gereed is.
AMV-muziekles
Vorige week op donderdagmiddag was het zo ver. Klas 2 kreeg voor het eerst AMV (algemene
muzikale vorming). Samen met klas 3 krijgt klas 2 dit schooljaar om de week muziek van juf Floortje,
die ook muziekles geeft op andere scholen in Winterswijk. De tweedeklassers vonden het erg leuk. Er
werd over muziek verteld en de kinderen leerden een nieuw liedje.

Klas 5 en 6
In de klas zijn we inmiddels alweer drie weken aan de slag met de Periode de Rijn.; naast veel info,
prachtige tekeningen, samenvattingen schrijven en een heel mooi schrift zijn we bezig met een
maquette van de Rijn van bron tot monding. Als hij klaar is zetten we hem bij de hoofdingang, dan
kunnen zoveel mogelijk mensen hem zien. * de foto op de voorkant is van de maquette

Algemeen
De draak die we vorig jaar nog gebruikten was eeuwenoud en is met de vuilnis meegegaan; op school
en thuis wordt hard gewerkt aan een ‘nieuwe draak”… Dank dames!!

