Agenda

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

Bericht directeur
Fonteintje wk 49 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
Personele bezetting
Helaas moeten we melden dat het deels lesgeven van juf Linda in de praktijk niet lijdt tot
haar herstel en hebben we moeten besluiten dat zij zich de komende tijd geheel op dit herstel
zal richten. Juf Inga zal 3 dagen werken in klas 3-4 en de eindverantwoordelijkheid voor alles
rondom klas en kinderen dragen. Dus ouders bij vragen rondom klas of kinderen je tot juf
Inga richten. De andere twee dagen zullen de lessen verzorgd worden door juf Judith, naast
haar twee dagen in klas 1-2.
De re-integratie van juf Myrthe breidt zich langzaam uit, zij assisteert nu twee ochtenden op
school, bij de kleuters en in klas 5-6.
Bericht van de MR
Beste ouders,
Een aantal weken voor de zomervakantie bleek er onvrede/klachten/zorg te zijn bij een
aantal ouders/verzorgers over een aantal processen en manieren van werken binnen de
school. Op verzoek van de oudergeleding Medezeggenschapsraad werden deze in een brief
gebundeld en bij de MR neergelegd om het te bespreken met de directie en te werken aan
oplossingen. Het is aan alle kanten serieus opgepakt. Er is veel tijd aan besteed en de eerste
veranderingen zijn inmiddels ingezet. Het is aan eenieder en in ons aller belang dat we open
en eerlijk tegen elkaar zijn en bij uitdagingen samen naar mogelijke oplossingen zoeken.
Wij willen jullie als ouders/verzorgers graag meegeven dat we er sámen voor zorgen dat er
op alle vlakken een gezond klimaat heerst op school. Dus… heb je vragen, een klacht, zit je
iets dwars of ben je juist heel tevreden over iets.. Laat je horen! Dat kan in een persoonlijk
gesprek met Joke, leerkrachten, MR (Jackie van Dulmen, Maria Wilker Jensen:MR@deesch.nl)
of via mail (directie@deesch.nl) of op papier in de brievenbus.
Wij horen het graag!

Kleuterklas
Elke vrijdag gaan we naar het bos. We eten en drinken
in het scoutinggebouw, daarvoor en daarna spelen de
kinderen en vaak doen we ook een activiteit. Zo
hebben de kinderen vorige week ‘getekend’ met
bladeren en takken en broodjes gebakken boven het
vuur. Een aantal kinderen hebben inmiddels een vaste
stek in het bos waar ze graag spelen.

We zijn bezig met cijfers,
het telrijm, klankherkenning en rijmen. De
jongste kleuters ‘schrijven’ misschien al
krabbels als cijfer en de oudste kleuters
misschien al cijfers zoals het beeld er ook
daadwerkelijk uit ziet.
In het Sinterklaashuis konden de kinderen
cadeautjes inpakken en daar naamkaartjes
op maken voor wie ze zijn. Ook konden ze huisjes bouwen met een huisnummer erop met
hun naam erbij. Buiten zijn er hinkelbanen getekend en pietjes gezocht die elk een cijfer
hadden. Aftelversjes op rijm en klankspelletjes hebben we in de kring gedaan.
We hebben de afgelopen weken hulp gehad in het vrije spel van kinderen uit klas 3/4.
Ze hebben geholpen met bouwen.
Hindernisbanen, stoomboten en pakhuizen zijn er gemaakt.
Zo hebben de kinderen weer nieuwe ideeën gekregen in hoe ze kunnen bouwen.
Ook hebben er kinderen met blokjes en kapla ‘getekend’ op de grond. Vanuit de chaos
ontstaat er dan orde. De jongens bouwen graag ook met stoeltjes. Zo hebben ze op de foto
een doolhof gemaakt.

De kinderen hebben in het vrije spel ook de pietengymbaan gedaan. Zo hebben ze geleerd
om over de daken te lopen en springen, kunstjes te doen, door schoorstenen te kruipen en
het pakje in de schoorsteen te mikken.
Naast de vaste activiteiten als tekenen, schilderen, brood bakken en smeren, weven,
knutselen mogen de kinderen ook vrij tekenen en knutselen tijdens het vrije spel.

Er gaan na de kerstvakantie weer 4-jarige kinderen instromen
bij ons in de klas.
Het eerste kindje, Rijk, komt vanaf volgende week wennen.

Klas 5-6
Vandaag hadden de kinderen een extra les, over “de dode hoek in het verkeer”.
Het was erg leerzaam. Een grote vrachtwagen was neergezet voor de ingang van de school.
Kinderen konden in de cabine van de wagen een kijkje nemen en zich bewust worden van het
risico dat de dode hoek in voertuigen met zich meebrengt.
Alles werd eerst klassikaal uitgelegd en buiten kregen ze goede instructies.

Het was erg leuk en reuze interessant!

