Fonteintje wk 9
Agenda
Woensdag 3 maart tot en met 10 maart:
Maandag 8 maart:
Vrijdag 26 maart:
Donderdag 1 april:
Vrijdag 2 april:

Kunstweek
Klassenouderoverleg
Palmpasen (gewone schootlijden)
Paasviering (tot 13:00)
Goede Vrijdag

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: donderdag
Bericht directeur
Athena brief
Lezen jullie vooral ook de brief van onze bestuurder van Athena die jullie meegestuurd krijgen met dit
Fonteintje. Deze brief is o.a. op mijn verzoek opgesteld.
Inspectieonderzoek
Afgelopen dinsdag hebben wij als interne begeleider en directeur (ook de
onderwijskwaliteitsfunctionaris van Athena was aanwezig) via videoconference een pittig onderzoek
gehad.
Voor de ouders die dit niet weten onderzoekt de onderwijsinspectie zo om de 4 jaar elke school.
Meestal een bezoek van een hele dag met kijken in de klassen, gesprekken in alle geledingen (ook
leerlingen en ouders) en natuurlijk aanleveren van heel veel schooldocumenten.
Dan kijken zij of onze beschrijvingen overeenkomen met wat zij zien en horen in de praktijk.
Deze keer was het een thema onderzoek op onze kwaliteitsverbetering in relatie tot onze leerling
populatie.
Bij leerling populatie wordt er gekeken naar: scholing ouders, komend uit andere landen van moeders,
schuldsanering ouders aan de ene kant en percentages van zorgleerlingen op gedrag, taal en/of
rekenen of juist kinderen die meer vragen op cognitief gebied aan de andere kant.
Onze verantwoording op dit onderwerp wordt bekeken in documenten en de toelichting in
het gesprek: Past de Esch haar onderwijs voldoende aan en welke onderdelen kiest ze
om aan te werken ter verbetering.
(Voor ouders te lezen in de Schoolgids blz. 12)
De inspectie is altijd goed voorbereid, lezen alles wat je jaarlijks al bij hen moet aanleveren
(Schoolbeleidsplan, Jaarplannen, Jaarverslagen, schooltoetsoverzichten en overzichten van ons sociaalemotioneel volgsysteem), wat je aan documenten op je website verplicht hebt staan en wat je
specifiek op dit onderwerp nog apart moet aanleveren. Daar hebben ze ook speciale analisten voor in
huis, die de inspecteur hierin adviseert in punten om op door te vragen.
Hoewel de inspecteur een prettige persoon is, veel van het vrijeschool onderwijs afweet en het zelfs
een warm hart toedraagt, blijft het een gesprek waarin scherp gekeken wordt of wij de juiste keuzes
maken, de juiste doelen stellen en de juiste route kiezen om die doelen te behalen.
Jullie snappen dat er ondertussen ook gekeken wordt hoe wij vormgegeven hebben aan het
thuisonderwijs en of er vertraging is gekomen in ons aanbod.
We hadden een positief gesprek en daarin zijn geen leemtes gevonden.
Jammer is dat dit onderzoek niet als beoordeling van de Esch op de inspectie website komt, maar
slechts verwerkt wordt in hun jaarverslag over de stand van het onderwijs in Nederland.
Wij weten in ieder geval dat we op de goede weg zitten en dus zo verder kunnen werken aan de
kwaliteitsverbetering.
Handen wassen
Wij krijgen in deze corona tijden allemaal droge handen van alle handen-was-beurten en desinfecteer
spuitjes.
Wij vragen de kinderen bij binnenkomst ’s morgens hun handen te wassen, voor de eetrondes en na
het toiletgebruik. Ze gebruiken daarvoor gewoon de zachte natuurlijke handzeep van Ecover.
Alleen als kinderen hele zwarte handen hebben vragen we na de pauze deze even te wassen.
Dat lijkt ons toch normaal en geen overvragen op dit gebied. Sorry als een aantal ouders hier anders
tegen aankijken, maar wij blijven bij deze afspraak die een gulden middenweg is.
Misschien goed om ook voor je kind een voedende handcrème te gebruiken.

Simultaan thuisonderwijs en op school
In de gevallen dat je kind met verschijnselen thuis moet blijven hebben we gezegd dat we voor die
enkeling een inlogmoment aanbieden voor instructie meedoen met de klas die op school les krijgt.
Dat gaat natuurlijk niet lukken op dag 1 wanneer je je kind ziekmeldt, wij streven ernaar dit vanaf dag
2 aan te bieden. Dan kan de leerkracht in de hal bij de voordeur een tas met materiaal klaar leggen of
hierover een andere afspraak maken met de ouder.
Joke Rebel
Tulpen actie
Klas 5 en 6 gaan geld verdienen voor hun kamp in juli naar Schiermonnikoog
De tulpen komen van een plaatselijke kweker; vers geplukt uit de kas.
Ze worden geleverd op de vrijdag 26 maart, de dag waarop we Palm Pasen vieren.
Bestellen jullie allemaal een bos? Per bos kosten ze 3 euro. Het zou fijn zijn als jullie meteen bij de
bestelling ook betalen.
In dit Fonteintje zit een bestelstrookje dat je kunt inleveren bij klas 5/6 of bij een kind van die klas.
Graag in een envelop met je naam en het bijbehorende geld.
Een briefje met naam en betaling in een envelop kan natuurlijk ook!
Wij familie: (naam)

Bestellen graag
………. bossen tulpen

Natuurlijk kunnen buren, opa en oma’s ect ook bestellen.
Afhalen kan op vrijdag 26 maart
Deze foto is in 2016 gemaakt (klas 3 en 4), aan het einde
van de rondleidingen in de kassen van “Bloemen uit Corle”
de kinderen mochten zelf tulpen plukken; het hoogtepunt
van de excursie.

Palmpasen:
De zondag voor Pasen noemen we Palmzondag. Het is de dag die ons herinnert aan de intocht van
Jezus van Nazareth in Jeruzalem. Veel mensen waren naar die stad om het joodse Paschafeest te
vieren. Ze hadden gehoord over de vele wonderen die Jezus had verricht en kwamen hem nu jubelend
tegemoet om hem als lang verwachte koning binnen te halen. Zij sneden palmtakken van de bomen en
legden die op de weg.
Het evangelie vertelt ons wat er daarna allemaal gebeurde tot de dood van Jezus en zijn opstanding.
Elk jaar lopen veel kinderen met een Palmpasenstok over de straten. De feestelijk versierde stokken
zijn nu ook een teken van de naderende lente. Boven op de stok prijkt trots een broodhaantje, terwijl
de versierde hoepel de zon symboliseert. De kransen van rozijnen, gedroogde appeltjes en andere
versierselen doen ons denken aan de natuur die weer tot leven komt.

Voorbereidingen Palmpasen
Op vrijdag 26 maart om 12.30 uur vieren de
kleuters en klas 1/2 Palmpasen en mogen de
kinderen weer met die prachtige versierde
Palmpasenstokken lopen. Dit jaar zijn er i.v.m. de
coronamaatregelen helaas geen ouders bij en ook
kunnen we geen hulp van ouders (helplijst)
inzetten waardoor we de Palmpasenstok iets
hebben aangepast. Als ouder kan
je thuis al wel vast samen met je kind aan de
voorbereiding beginnen.

Palmpasen kleuters
De kleuters maken een zonnerad, met een hoepeltje van twijgen.
Benodigdheden Zonnerad:
* Elke ouder kan met zijn kind een mooie stok zoeken (lengte ± 40
cm/doorsnee 1-2 cm) en een twijg zoeken die als hoepeltje
d.m.v. 2 touwtjes mooi in evenwicht komt te hangen. Je krijgt dan een
zonnerad.
* Bovenaan de stok graag een punt maken, waar
het kartonnen haantje m.b.v. een wasknijper bovenop komt op te
staan. In de punt van de stok maak je een snee (kruis), waar de touwtjes
in kunnen hangen.
* Je hebt een grote stevige pot of vaas nodig (breed van onder en smal
van boven) waar de stok in komt te staan, beide voorzien van
naam. Bedenk wel dat de Palmpasenstok stevig in de pot moet staan,
zodat je kind met plezier kan werken.
* Helaas maken wij dit jaar geen slinger van gedroogd fruit en we gaan ook geen uitgeblazen
eieren schilderen. Wel maken we op school eieren van karton en de kinderen krijgen al vast een
paaseitje op deze vrolijke feestdag.
Start versieren Palmpasenstok: maandag 15 maart
De Palmpasenstok graag uiterlijk maandag 15 maart bij de grote poort om 8.30 uur klaarzetten, zodat
we die ochtend en de daaropvolgende dagen gezamenlijk aan het werk kunnen gaan. De pot kan evt.
gevuld worden met zandbakzand of grind, zodat de Palmpasenstok niet omvalt. Belangrijk: zowel de
pot als de Palmpasenstok graag voorzien van naam zodat beide duidelijk herkenbaar zijn voor
kleuterjuf en kind.
Wie heeft er buxustakjes voor ons?
De takjes zijn ter versiering van de kartonnen haantjes voor de kleuters en klas 1/2.
buxustakjes mogen in week 12 aan de betreffende leerkrachten gegeven worden.
Graag van tevoren even melden, dan weten we of we voldoende hebben.

De

Palmpasenliedjes:
De Palmpasenliedjes die wij zingen staan in de liedbundel, handig voor als je de liedjes thuis wil
meezingen.
Hulp bij eieren schilderen: helplijst
De kinderen maken op school eieren van karton en hebben geen hulp van ouders nodig.
Palmpasenstokken in elkaar zetten: helplijst
De kleuterjuffen en de onderwijsondersteuners gaan de Palmpasenstokken in elkaar zetten en hebben
geen hulp van ouders nodig.
Hulp bij Paasviering: helplijst
Twee leerlingen van klas 6 gaan de eieren op het schoolplein verstoppen en bij de paasmaaltijd is er
hulp op school aanwezig. We hebben geen hulp van ouders nodig.

Palmpasen klas 1 en 2
De kinderen van klas 1/2 maken een Palmpasenstok als kruis m.b.v. twee
stevige takken.
Willen jullie maandag 22 maart de volgende spullen (voorzien van
naam) meegeven aan je kind:
*Kruis van twee stokken in een stevige pot of vaas, gevuld met zand zodat
je kind op een fijne manier aan de stok kan werken
*wie heeft er wat takjes buxus voor ons?

Klas 1/2
Wat was het fijn om weer met z’n allen op school te kunnen zijn. De hevige sneeuwval gooide nog wat
roet in het eten, maar vanaf woensdag 10 februari zagen we elkaar weer in echt. Dat was fijn! Na al
die weken thuiswerken en lessen via Teams wat dat een verademing voor de juffen en voor de
kinderen. Bij kletsen in de kring, een spelletje, zingen, samen leren en samen buitenspelen, dat
hadden we allemaal gemist. Drie dagen later begon de voorjaarsvakantie, en wat voor een vakantie:
schaatsen in het eerste weekend en zonder jas naar buiten in het laatste weekend. De kinderen
hebben er hele mooie tekeningen van gemaakt. Hieronder de tekeningen van Boas, Shawn, Yalou en
Emma

De afgelopen twee weken hebben we prachtige dagen gehad en de kinderen hebben dus heel fijn
buiten kunnen spelen. Jullie zullen begrijpen dat de pauzes voor klas 1/2 soms wat langer hebben
geduurd om de ‘verloren’ speeltijd wat in te halen. Het zonnetje werkte enorm mee aan een goed
humeur voor iedereen. We hadden ook nog een aantal verjaardagen te goed, Leni en
Mia waren tijdens de Lock down jarig en Evi en Rens in de voorjaarsvakantie. Dat is altijd lekker
smullen!
In de klas hebben we het ritme vrijwel meteen weer opgepakt. We beginnen de dag met de spreuk,
de kind spreuken worden weer uitgesproken, er is weer een opmaat met oefeningen, spelletjes en
liedjes. Daarna gaan we lezen, rekenen en staat spelling op het programma. Juf Brenda is er elke dag
(behalve vrijdag) tot de eerste pauze zodat we klas 1 en 2 kunnen splitsen zodat de kinderen de

aandacht krijgen die ze nodig hebben voor deze cognitieve vakken. Na de pauze is er tijd voor
zelfstandig werken, gym en de kunstzinnige vakken. Deze week (kunstweek van woensdag 3 maart tot
en met 10 maart) staan de kunstzinnige lessen in het teken van drama, het thema van dit jaar.
Voor de voorjaarsvakantie hebben we afscheid genomen van juf Anne, we hadden voor haar een
boekje gemaakt van de tekeningen die de kinderen thuis gemaakt en zij had voor ieder kind een leuke
attentie. Na de voorjaarsvakantie is juf Rachel bij ons in de klas gekomen, zij zal zichzelf voorstellen in
dit Fonteintje.
Volgende week donderdagavond zou de tweede ouderavond voor klas 1/2 gehouden worden. Die gaat
niet fysiek door, maar we verzorgen in plaats daarvan een informatiebrief, die jullie volgende week
zullen ontvangen.
Klas 5 en 6
De Tulpen actie met bloemen van een Winterswijkse kweker is van start gegaan;
Deze week krijgen alle kinderen van klas 5 en 6 een tulpen inschrijfformulier mee, daar kunnen ze de
familie, buren, opa en oma laten inschrijven hoeveel bossen verse tulpen ze af willen nemen van je
kind.
De tulpen kosten 3 euro per bos.
Niet duur voor kakelverse tulpen, die uit Winterswijk Corle komen.
Uiterlijk op vrijdag 19 maart mogen ze de lijst weer inleveren bij de leerkracht van de klas
Het is niet de bedoeling dat ze langs de deuren gaan, maar naar bevriende buren, opa en oma en
rekening houdend met de Corona regels.
Op vrijdag 22 maart, komen de tulpen op school en kan ieder kind zoveel bossen meekrijgen als ze
verkocht hebben.
Voor het kind met de meeste verkoop is er een aardigheidje.

Beste ouders/ verzorgers, mijn naam is Rachel Oonk en ik ben 19 jaar oud.
Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het Graafschap College in
Doetinchem en zit in mijn 3e jaar, dit is ook mijn examenjaar. Tot 25 juni
kom ik 5 dagen in de week stagelopen in klas 1/2. In mijn vrije tijd
schilder ik graag of loop ik hard. Daarnaast vind ik het leuk om met
vriendinnen af te spreken.
Ik heb er veel zijn in en ik kijk er naar uit om er een leuke en leerzame tijd
van te maken!
Groetjes Rachel

