Fonteintje wk 10
Agenda
Woensdag 3 maart tot en met 10 maart:
Dinsdag 16 maart:
Donderdag 1 april:
Vrijdag 2 april:
Maandag 5 april:

Kunstweek
Poppentheater (kleuters en 1-2)
Paasviering (tot 13:00)
Goede Vrijdag(vrij)
2e paasdag

Aanwezigheid directeur: maandag, dinsdag en donderdag.
Deze dagen kunnen ouders altijd een afspraak maken of om 8.30 uur even individueel binnenlopen.
Administratie: dinsdag en donderdag
Interne begeleider: dinsdag
Bericht directeur
…voor de hardnekkigen onder ons: Nogmaals een reminder
met het dringende verzoek, hier niet te parkeren!
Het is voor de verkeersveiligheid van kinderen en ouders.

Personeel
Helaas geen fijne boodschap.
Juf Linda gaat stoppen als leraar bij ons op school en in het basisonderwijs. Zij geeft zelf aan ‘Ik kijk
terug op een leerzame, fijne en warme tijd bij de Esch. Het is nu tijd om mijn eigen pad te gaan in
huiswerkbegeleiding’.
We zullen in haar een hele goede leraar en een fijne collega missen, maar respecteren haar besluit en
gaan in goede harmonie uit elkaar. Zij blijft natuurlijk als ouder verbonden aan de Esch.
Voorlopig zullen juf Inga en juf Judith de lessen verzorgen zoals het nu loopt.
Op alle Athenascholen lopen nu formatie gesprekken en we kijken altijd eerst of er een leraar met
vaste aanstelling boventallig is. Als we meer weten zullen we dit berichten.
Voorstelling voor kleuters en klas 1-2
Op dinsdag 16 maart krijgen klas 1-2 en de kleuters een mooie voorstelling Vrouw Holle van een
poppentheater. Verzorgd door een ouderechtpaar die al eerder een mooie voorstelling bij ons verzorgd
hebben. Vanwege de corona voorschriften zijn het twee gescheiden voorstellingen. Eerst de kleuters en
daarna klas 1-2. Gewoon bij ons in het zaaltje.
Een klein extraatje in deze schrale tijden.
Geen stembureau
In het verleden is de Esch meermaals een stembureau geweest.
Met vooruitziende blik heb ik ons meteen toen het doorgaan van de verkiezingen bekend werd,
afgemeld als stembureau. Jullie snappen wel waarom.
Ouders klas 5
Voor de lessen houtbewerking een oude handdoek meegeven, alsjeblieft.
Joke Rebel

MR
Beste ouders,
Als er zorgen, problemen, vragen of algemene kwesties zijn zou je die dan bij ons, jullie
vertegenwoordigers oudergeleding MR neer willen leggen of bij de klassenouders (waar dat mogelijk
is). Dit om te voorkomen dat de directie en administratie overbelast worden en omdat de
oudergeleding MR en klassenouders hiervoor bedoeld zijn.
Voor de MR graag mail naar mr@deesch.nl en uiteraard is een mondelinge toelichting altijd een goede
aanvulling. Dat kunnen we dan z.s.m. regelen via een online meeting.
Klassenouders weten jullie goed te vinden via whats app.
Heel hartelijk bedankt voor jullie medewerking.
Maria Wilker Jensen & Jackie van Dulmen
Klas 3-4
Wat fijn om klas 3-4 weer op school te hebben. We hebben de eerste weken gebruikt om weer aan
elkaar te wennen en lekker met elkaar te kunnen spelen. Ondanks dat niet alle kinderen elke dag
fysiek op school zijn, betrekken we de thuis kinderen elke dag met bellen via Teams. Zo kunnen we
toch als hele klas de dag starten.
De afgelopen week hebben we ons bezig gehouden met drama
oefeningen. Elke dag hebben we ontspanningsoefeningen gedaan.
Wat veel kinderen heerlijk vonden! Daarna hebben we ons
ingeleefd in een rol, een emotie aangenomen en als leukste was
natuurlijk het zelf verzinnen van toneelstukjes. De kinderen hebben
met veel plezier meegedaan.
In de klas zijn we ook bezig met de termen ‘leerkuil’ en de
executieve functies. In de afbeelding hiernaast zie je hoe leren
gaat. Dit benoemen we ook naar de kinderen toe.
‘Als je wilt leren, dan moet je in de kuil springen!’ Heel fijn om
kinderen zo te benaderen.
Ouderavond
Die zal fysiek niet doorgaan. Jullie krijgen van ons een papieren
versie van de ouderavond. Hierin zullen we ook uitgebreider ingaan
op de leerkuil en de executieve functies.
In de klas hebben we een stagiaire juf Brianne op de dinsdag en de
woensdag. Zij helpt ons op dit moment veel, en omdat zij zelf
voetbaltraining geeft op de voetbalvereniging, doet ze dat ook voor
onze klas als zij er is. De kinderen vinden dit leuk!

Ayden: We hadden kunstweek. We moesten een klein toneelstukje
maken en de kunstweek was heel leuk. Ook hebben we een spel
gedaan iedere dag. Rekenen vond ook bijna iedereen leuk, want
we gingen breuken doen.
Noortje maakte een mooie tekening over de lente…

Klas 5-6
We zitten midden in een periode over de oude culturen, gestart
met Atlantis, het gezonken eiland, nu in India met zijn
landschap, zijn cultuur, hindoeïsme en kastenstelsel.
Ook Boeddha komt ter sprake. Josien heeft deze prachtige
tekening op het bord gemaakt en de hele school rook intens naar
Indiase kruiden. We mochten allemaal een heerlijke mok Dhal
(curry met linzen en groente) afnemen van de kook-brigade…zo
leerden de kinderen iets over de eetcultuur van India.
De Tulpen actie met bloemen van een Winterswijkse kweker is
van start gegaan; alle kinderen van klas 5 en 6 kregen een
tulpen inschrijfformulier mee, daar kunnen ze de familie, buren,
opa en oma op noteren die een bos verse tulpen af willen
nemen.
Er waren zeer enthousiaste kinderen, die al een tweede formulier
nodig hadden. Er waren ook kinderen die nog geen actie
ondernemen hadden.
Uiterlijk op vrijdag 19 maart mogen ze de lijst weer inleveren
bij de leerkracht van de klas.
Op vrijdag 29 maart, komen de tulpen op school en kan ieder kind zoveel bossen meekrijgen als ze
verkocht hebben.
Let op dat als ze hun bestellijst inleveren, ze ook het bijbehorende geld bij zich moeten hebben.
Dus de klant meteen laten betalen.
In het vorige Fonteintje stond een strookje om tulpen te kopen, een gewoon briefje volstaat ook (graag
met geld en naam in een envelop)
Koptelefoons klas 5 en 6
Andere jaren hebben we gemerkt dat de ouders kinderen weinig zuinig zijn met de koptelefoons van
school.
Jaarlijks moesten ze vernieuwd worden. Daarom hebben we als school besloten dat de kinderen van
klas 5 en 6 zelf oortjes meebrengen naar school.
We werken sinds de lock down niet in een werkboek voor spelling, maar digitaal; daarvoor hebben ze
oortjes nodig.
Ook het theoretisch deel van het verkeersexamen is digitaal, daarbij: het oefenen ook.
Dus graag allemaal een paar oortjes mee naar school, in een zakje doosje oid.
Heeft je kind dure oortjes dan elke dag weer in de eigen tas stoppen en hee en weer mee naar huis.
Terwijl klas 5 de eerste les houtbewerken heeft van juf Joke, is klas
6 begonnen met een hoofdje voor hun pop.
NB: een (fiets)sleutel is gevonden op het grote speelplein…deze
hangt op het prikbord in de hal. Mocht iemand deze missen….

