Agenda

Maandag 30 november:

1e Advent

Vrijdag 4 december:

Sinterklaas (tot 13:00)

Ma 7 & 14 december:

2e & 3e Advent

Donderdag 17 december:

Let op! …normale lesuren

Vrijdag 18 december:

Kerstviering tot 13:00, daarna:

Zaterdag 19 tot 3 januari 2021:

Kerstvakantie

Rectificatie Agenda van het vorige Fonteintje: het kerstspelletje van klas 1-2 op woensdag 16
december en de kerstviering in de avond van 17 december kunnen helaas geen doorgang
vinden.
Bericht directeur
Fonteintje wk 48 2020
Aanwezigheid directeur: maandag, dinsdag en donderdag. directie@deesch.nl
Deze dagen kunnen ouders altijd een afspraak maken of om 8.30 uur even individueel
binnenlopen.
Administratie: dinsdag en donderdag
administratie@deesch.nl
Interne begeleider: dinsdag
ib@desch.nl
Belangrijke oproep Ouderbijdrage 2020-2021
Zoals bekend is de vrijwillige ouderbijdrage van belang om ons Vrijeschool onderwijs te
kunnen vormgeven zoals wij dat graag zouden zien. De specifieke vakken en benodigde
materialen die binnen ons onderwijs worden gebruikt en het vieren van onze jaarfeesten
worden helaas niet door de overheid bekostigd.
Jaarlijks wordt er een link gestuurd, vanuit het systeem WIS, aan ouders om aan te geven of
en zo ja hoeveel men vrijwillig wil bijdragen. Deze link is op 11 september 2020 aan de
ouders van alle leerlingen verzonden.
Gelukkig heeft menigeen al gereageerd op deze link en zijn er ook bijdragen van ouders
ontvangen. Toch heeft meer dan de helft van de ouders nog niet gereageerd op deze mail.
Omdat in december 2020 wordt bekeken, door de afdeling financiën, welke bijdrage de school
kan verwachten voor dit schooljaar, willen wij u nogmaals vragen de vrijwillige ouderbijdrage
over te maken.
Wij vragen u om één dezer dagen alsnog de link te openen en te reageren. Of u nu wel of
niet een bijdrage kunt of wilt leveren, wij willen graag dat er wordt gereageerd.
Wanneer u geen bijdrage kunt of wilt leveren dan kunt u dat aangeven in dat systeem.
Wilt u wel een bijdrage leveren, dan geeft u direct aan welk totaalbedrag u dit schooljaar wilt
bijdragen. Daarna kunt u aangeven of u in termijnen wilt betalen of het bedrag in één keer
wilt voldoen. De betaling wordt gedaan door middel van I-deal.
Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen via de mail
met ouderbijdrage@vsathena.nl. Op het bestuurskantoor wordt de totale administratie van de
ouderbijdrage gedaan. Vanwege de maatregelen rondom corona is het bestuurskantoor alleen
in de ochtenden bereikbaar, op woensdag is zij gesloten.

Ouders beantwoord deze oproep dan kunnen we samen zorgen voor mooi vrijeschool
onderwijs en specifiek dat op de Esch.
Gebouw
Op nr. 1 bij de kritiekpunten uit de ouderpeiling staat het uiterlijk van het gebouw en op de
3e plaats hygiëne en netheid binnen de school.
De gemeente is alleen nog maar verantwoordelijk voor grote verbouw of nieuwbouw van de
scholen, de rest is naar de besturen gegaan.
Vorige 2 jaren zijn alle schoolgebouwen in Winterswijk onderzocht, zodat er overzicht is in
welke scholen wanneer aan grote verbouw of nieuwbouw toe zijn. Vorig jaar werd duidelijk
dat wij op de lijst staan van gebouwen die binnen toen en vijf jaar aan de beurt zullen
komen.
De gemeente voert in haar beleid inclusie als thema, elke burger gelijk kunnen participeren
aan de maatschappij. In verband met de krimp (die helaas komende jaren volgens
berekening nog door zal gaan) vertaalt dit beleidsthema zich naar bieden van onderwijs en
opvang in alle vier de windstreken van de gemeente. Dus het liefst op vier locaties een
Integraal Kind Centrum (IKC) waar meerdere scholen en kind voorzieningen in één gebouw
onder gebracht zijn. Wijd verspreid meer kleine gebouwen is financieel duurder, ook voor
besturen in exploitatie en onderhoud. Bovendien kan kinderopvang makkelijker meegenomen
worden in een IKC. En ook duurzaamheid en goede ventilatie zal in de gebouwen gerealiseerd
moeten worden.
In het Integraal Huisvestings Plan 2020-2036 (IHP) wordt zowel de visie als de stand van
zaken van de schoolgebouwen opgenomen en de prioritering en een tijdpad (voor zover
mogelijk). Een werkgroep vanuit de besturen en gemeente werkt aan dit IHP dat binnenkort
naar de raad zal gaan voor vaststelling.
De gemeente en het samenwerkingsverband zijn blij dat er in Winterswijk een vrijeschool is
en wil deze vorm van onderwijs graag behouden en faciliteren in gebouw.
Al is het maar dat ouders daardoor iets te kiezen hebben. Verder staan wij als de Esch in het
plaatselijke onderwijsland goed bekend en ook daar hoor ik geluiden dat men blij is dat er
een andere vorm van onderwijs is. Dit komt mede omdat wij als vakgenoot in het plaatselijke
goed deelnemen. Denk aan: directeurenoverleg, vakantieafspraken, sport en cultuur, SWW
als opvang, technieklokaal en st Brevoordt als onze vraagbaak op zorggebied enz.
Ons bestuur is natuurlijk vooral verantwoordelijk voor ons gebouw temeer daar dit zaken zijn
die de lange toekomst in gaan, denk aan veertig jaar. Peronnik is dan ook bij de gemeente
vergaderingen aanwezig en ook aangesloten bij de IHP-groep.
Eén IKC dat zal gebouwd gaan worden zal 3 scholen gaan huisvesten, de Korenburg, de
Julianaschool en de Schakel met Zozijn en Kinderopvang SWW.
Voor onze school de Esch wordt nu gekeken naar drie opties: verbouw huidige plaats,
verhuizing naar een verbouwde Korenburg en de mogelijkheid om samen met een ander
bestuur één nieuw gebouw te gaan neerzetten.
Dit is de stand van zaken nu, zodra er weer stappen duidelijker zijn in dit traject zal ik jullie
op nieuw informeren.
Dit hele verhaal n.a.v. de 2 kritiekpunten. Gebouw is dus in proces gezet en zal nog even
duren. In de tussentijd onderhouden we alles zoveel als mogelijk en zijn wij als gebruikers
eigenlijk heel tevreden met ons gebouw en kunnen we alle onderdelen van ons onderwijs er
goed in uitvoeren. Ook al wordt het voor het oog steeds minder.
Wat hygiëne betreft hebben we een slecht functionerende schoonmaak gehad op de toiletten,
inmiddels is er een nieuwe schoonmaker opgezet en wordt het weer goed gedaan. Ook is
vorige week de riolering geheel doorgespoeld en zijn de verstoppingen verholpen. Deze zijn
ontstaan door overmatig papiergebruik sinds de corona uitbraak.
De conciërge zal vaker zijn poetsrondje uitvoeren en we hebben de vakantie schoonmaak van
de klassen net in gang gezet.
Zijn er nog vragen of ideeën kom er gerust mee bij mij.

Corona
Winterswijk heeft helaas een hogere besmetting graad. Ook bij ons zijn een aantal ouders
positief getest. Nu naar wij weten twee kleuters.
Ouders belangrijk dat we dit weten, dus meldt dit via de mail bij de klassenleraar en tevens
bij de directie via de mail.
Ook is het voor andere ouders goed om te weten wie dat zijn, wij mogen dit wegens privacy
niet publiceren. Dus aan ouders de vraag dit even kenbaar te maken bij de klassenouder die
dat via de klassenapp kan vermelden, natuurlijk als jullie hier zelf geen bezwaar tegen
hebben. Het spreekt vanzelf dat jullie je contacten wel inlichten.
Verkeersveiligheid.
Vorige week was er een oproep om iets verder van school te parkeren. Superfijn dat ik deze
week al een aantal ouders zag die van verder weg aan kwamen lopen! Hartelijk dank.

Sint Nicolaas
Vanaf het begin van het schooljaar zijn
we op weg naar Kerstmis, op weg naar
onszelf en doen we een poging de
duisternis in onszelf te doorlichten. Naast
ons staan de heiligen van de herfst, die
ons helpen: Sint Joris, Sint Maarten, en
Sint Nicolaas. Ieder helpt op zijn eigen
wijze.
Nicolaas wordt geboren in Turkije, als hij
19 jaar is wordt hij tot bisschop van Myra
gewijd; hij blijkt over bijzondere gaven
te beschikken en verricht vele
wonderen. Veel van de tradities die bij
Sint Nicolaas horen, hebben niets met de bisschop van Myra gemeen.
Rond het begin van onze jaartelling leefden in ons land Germaanse volkeren. De leidende god
was Wodan, die met open mantel en grote hoed op zijn paard Sleipnir door de wolken raast.
Twee raven vliegen om zijn hoofd. Wodan kijkt door de gaten van de daken in plaggenhutten.
Door de raven weet hij alles. Wodan geeft de mensen de taal, de runen (chocoladeletters).
Als je Wodan volgt kom je bij onze tradities:
*de mensen konden alleen door het rookkanaal met de anderen wereld in contact komen
(schoorsteen)
*Wodan geeft aan de mensen het zaad voor het voorjaar (pepernoten)
*Vruchten (nu van marsepein) en dieren (suikerbeesten) worden geofferd. Het varken was
een geliefd offerdier.
*Het dichten heeft te maken met de taal waarin Wodan zijn boodschap zingend bij de
mensen bracht; in gedichten kun je bijna alles zeggen. Een gedicht verheft dat wat je zegt
tot een hoger plan.
Je weet precies hoe je een gedicht ondertekent, met “sint” (het roemen) of met “piet” (nog
even iets accentueren)
*Het schoen zetten heeft te maken met het feit dat het zaad dat Wodan gooit, opgevangen
moet worden.
Er kwam een moment dat de goddelijke wereld en de aardse wereld elkaar moesten loslaten.
Nicolaas was het beeld voor het hogere menswezen, het geweten.
In het Sint Nicolaas feest oefen je het tot medemens maken van de mensen om je heen. Het
is een zich verdiepen, het verplaatsen in de ander. Het is een liefdevolle beweging op weg
naar Kerstmis. Nicolaas verzamelt alle goede gaven van alle blije kinderen en brengt dat aan
Maria, via de zon en de maan. Zij kan daarvan een kleedje weven voor het Kind (in de
adventtijd bereiden we ons daarop voor).

Programma vrijdag 4 december:
Dit jaar gaat ook het Sinterklaasfeest heel anders. Ouders worden dit jaar niet betrokken bij
alle feestelijkheden, helaas…….
Sint en zijn pieten komen iets later dan andere jaren en zullen hun bezoek in de klassen
doen. Het belooft wel weer een mooi feest te worden!
De kadoos voor de kinderen worden uiterlijk woensdag 2 december verwacht in de daarvoor
bestemde doos van de betreffende klas in de lerarenkamer. Vol verwachting kloppen de
harten van alle kinderen………….

Kleuterklas
Adventsviering

Dit jaar vieren we advent op maandag 30
november en 7 en 14 december.
Om 8.30 uur zal dit met de kleuters in de
klas gevierd worden, helaas zonder
ouders. Alle kleuters mogen bij
de 1e adventsviering een lichtje (waxinelichtje
in potje) plaatsen in de adventsspiraal.
Houd hier rekening mee en laat je kind die
dag geen wijde synthetische kleding
dragen. Bij de 2e en 3e advent is er geen
adventsspiraal.

Inleveren “5 december kado”:
Vanaf maandag kunnen ouders het kado inleveren in de doos van de “kleuterklas” bij de
hoofdingang van de school, graag ingepakt en voorzien van een goed zichtbare naam.
Vrijdag 4 december
geen buitendag:
Sinterklaas zal vrijdag 4 december in de kleuterklas komen, we gaan die dag niet naar het
bos maar blijven op school. Helaas kunnen de ouders niet bij het uitpakken van het cadeau
zijn dit jaar.
Klas 5-6
2 weken geleden hadden we Mac-Maarten. We hebben heel veel bestellingen gekregen. De
bestellingen hebben we thuis gemaakt en op school ingepakt. Dat deden we door een lopende
band te maken van de tafels en kinderen, elke bestelling is langs elke tafel geweest. Daarna
hebben we het tasje waar de bestelling in zat, in de goede klas neergelegd. We hebben
super veel geld ingezameld namelijk 973,50 euro. Dank u wel dat jullie zoveel
hebben besteld, we hoorden dat jullie heel veel blije reacties gaven. En we hadden goede
hulp van ouders!

We zijn begonnen met economische aardrijkskunde.

Dat vertelt ons meer over waar
producten vandaan komen en hoeveel
mensen daaraan hebben gewerkt. Juf
heeft ons vertelt over koffie en nu zijn
we bezig met een eigen werkstuk
maken. Dat is heel leuk!

Geschreven door Emy en Ismay

