Agenda
Maandag 14 december:

3e Advent

Donderdag 17 december:

Let op! …normale lesuren

Vrijdag 18 december:

Kerstviering tot 13:00, daarna:

Zaterdag 19 tot 3 januari 2021:

Kerstvakantie

Maandag 4 januari 2021:

begin van het nieuwe schooljaar

Bericht directeur
Fonteintje wk 50 2020
Aanwezigheid directeur: maandag, dinsdag en donderdag.
Deze dagen kunnen ouders altijd een afspraak maken of om 8.30 uur even individueel
binnenlopen.
directie@deesch.nl
Administratie: dinsdag en donderdag
administratie@deesch.nl
Interne begeleider: dinsdag
ib@deesch.nl
Hartelijk dank
Hartelijk dank aan de ouders die bij de Jaarfeesten foto’s en filmpjes maakten om de alle
ouders mee te laten genieten. Zo krijgt iedereen toch een fijne impressie van onze mooie
feesten en kan iedereen een beetje meegenieten.
Dank aan Mayel van de administratie die er steeds voor zorgt dat alle ouders het kunnen
ontvangen, ook op niet werk dagen!
En dank aan Dagmar (klassenouder 3-4) die het geheel coördineert, dus wil je bij een
jaarfeest filmen of foto’s maken, meld je dan bij haar aan. Zij zorgt dan dat dit bij één ouder
blijft.
Corona maatregelen
Gisteren hebben we helaas allemaal gehoord dat de gedeeltelijke lockdown langer
noodzakelijk is. Dus blijven voor ons en jullie alle maatregelen nog hetzelfde. Inmiddels
hebben we mondkapjes plicht in publieke ruimtes en winkels. Het is in het basisonderwijs niet
verplicht, maar wel aan te raden.
Dus ouders als jullie op ons verzoek in school komen (bv met de schoonmaak), let dan goed
op of de anderhalve meter wel gehouden kan worden. Op onze smalle gangen kan dat bijna
niet. In die gevallen adviseer ik het mondkapje te gebruiken voor je eigen en onze
gezondheid. Gelukkig houdt de overgrote meerderheid van ouders zich aan de regel (onze
dank daarvoor) en komt niet in de school. Maar ook een enkeling niet, daarom ter
aanscherping. Alle kinderen worden op het plein opgehaald. Ook de tussenschoolse opvang!
Alleen naschoolse opvang mag via de voordeur.
Breng je kind altijd op tijd, maar mocht je een keer te laat zijn, neem afscheid bij de deur.
Iets nabrengen? Bel even aan.
Houd op het plein ook goed de juiste afstand aan. Met name het pad achter de gymzaal is te
smal, dus loop via de fietsenstalling op de terugweg.
Wil je de leraar iets vragen of zeggen, stuur een mailtje of geef een briefje mee.
Alvast hartelijk dank voor jullie fijne medewerking in deze.

Klas 1 en 2
Sint-Maarten: dit jaar geen optocht in het donker, maar een boswandeling naar de
omgevallen boom in het Buskersbos. Wat een fijn uitje! Eerst hebben we een flinke wandeling
gemaakt met onderweg een spelletje (boomtikkertje) en een opdracht om zoveel mogelijk
verschillende paddenstoelen te vinden. Bij de boom aangekomen hebben de kinderen heerlijk
gespeeld en langs de boom gekropen van de wortels tot aan de kruin.

Kind van de week: vanaf de herfstvakantie gaat de ‘kind
van de week doos’ op vrijdag met een kind mee naar huis.
In het weekend wordt de doos gevuld en op maandag wordt
de inhoud van de doos uitgestald op een tafeltje en mogen
we er de rest van de week naar kijken. Op vrijdag vertelt
het kind van de week over de spulletjes die belangrijk zijn
voor hem of haar. De kinderen van de klas mogen vragen
stellen en tips en tops geven over wat ze hebben gehoord
en gezien.

Advent: Na de eerste advent viering in de zaal met
een mooi verhaal van juf Joke, muziek van het
orkest (veel kinderen uit klas 3/4, 5/6 en zelfs één
uit klas 2) en liedjes die we samen zongen, wachtte
in het lokaal van klas 1/2 de adventsspiraal. Deze
was prachtig neergelegd door de papa van Leni en
Leni zelf had ook geholpen. De kaarsengel en
sterengel gingen om de beurt voor naar het midden
waar ieder kind het kaarsje kon aansteken voordat
het lichtpotje een plekje kreeg in spiraal.
En op dezelfde dag Pietengym, wat een contrast. De ingetogen sfeer van advent sloeg in de
gymzaal om in een hele uitbundige stemming. Na een vrolijke en rumoerige gymles hadden
alle Pieten het diploma gehaald voor de vaardigheden: klimmen, springen, mikken, kruipen
en balanceren. Het onderdeel: ‘snel reageren op het fluitje van Meester Mike zodat je naar
het volgende onderdeel kunt’, stond niet op het diploma, dit was echter nog heel lastig voor
een aantal (vooral jongetjes) Pieten…

Sinterklaas: “Vol verwachting klopt ons hart…”
Sinds de Sint in het land is klopten de harten van
de kinderen een stuk sneller, waren de lijven
beweeglijker en was er soms veel onrust in het
hoofd. Vrijdag 4 december was het dan eindelijk
zover: Sinterklaas!!! De kinderen zagen hem al
vanuit de klas op z’n paard rustig stappend door de
Rusthuisstraat, wat een blijdschap, hij is er, hij is
echt gekomen! Om 10.00 u. kwam de Sint met z’n
Pieten in de klas. We hebben eerst de Sint op de mooiste stoel (met kussen) laten
plaatsnemen en toen was het dikke pret want de voor de Pieten was een fopbank gemaakt.
En daar trappen ze elk jaar weer in. De Sint voor elk kind
even tijd, een kort praatje, het stond allemaal goed
genoteerd in z’n grote boek. De Pieten hadden voor elk kind
een handvol pepernoten.
De rest van de ochtend waren we druk met pepernoten
bakken, een Sinterklaasspel buiten, pakjes inpakken bij de
paktafel, bouwen in de gang of ‘Pietje Precies’ tekenen.

Klas 5 en 6
In januari gaan we starten met handwerken.
Klas 5 maakt een dier, klas 6 een pop.
Ik wil ze graag vullen met schapenwol.
Wie heeft wat liggen of weet hoe ik daaraan kom?
Liefst al gewassen…
Wij willen graag de laatste week voor de
vakantie kerstbakjes maken. Wie oh wie heeft
nog kerstgroen dat we daarvoor kunnen
gebruiken?
We verzamelen het onder het raam van onze
klas, achter de ronde bank.

Alle kinderen van 5-6 mogen frutsels/ een kaars ed. meenemen om het bakje af te maken.

Actief Winterswijk kerstballenspektakel
Het Actief Winterswijk kerstballenspektakel is een “online” dag op
zondag 20 december die voortkomt uit het idee om voor alle inwoners
van Winterswijk in deze moeilijke corona tijd een leuke dag vol corona
proof activiteiten te organiseren. Een mooie kerstgedachte! Deze dag
wordt gestreamd via de verschillende Socialmedia kanalen van de
gemeente Winterswijk. Er zijn door de dag heen verschillende
activiteiten, van een online poppenkast tot online kerstconcert en van
ruil challenge tot beweeg spelletjes voor het hele gezin. Ook kan er
actief deelgenomen worden aan verschillende activiteiten.

Deelnemen aan activiteiten
In de dagen voorafgaand aan het “kerstballenspektakel” kan er volop worden meegedaan
met verschillende acties:
• Vind jij dat je buren, opa en oma of iemand anders in Winterswijk iets extra’s verdient?
Schenk hem of haar een eigengemaakt kerstpakket. Dan zorgen wij dat het leuk en
corona proof bezorgd wordt.
• Zorg jij er met je buurt voor dat Winterswijk het gezelligste dorp van Nederland wordt?
Versier en verlicht je straat en geef je op voor de mooist versierde buurt van
Winterswijk!
• Heb jij een uniek talent dat je tijdens het kerstballenspektakel met heel Winterswijk wil
delen? Geef je dan op als Winterswijks talent en wie weet zien we je terug in onze
livestreamstudio.
• Wil je gewoon even de groeten doen aan bijvoorbeeld je opa of je oma omdat je die in
deze tijd veel te weinig ziet? Maak een digitale groet.
Wil je meedoen of aanmelden voor één van bovengenoemde acties, meld je dan bij Actief
Winterswijk via actief@winterswijk.nl
Ook namens mijn collega buurtsportcoaches
Hans Roerdinkholder cultuurcoach Winterswijk

