Fonteintje wk 11
Agenda
Vrijdag 26 maart:
Dinsdag 30 maart:
Donderdag 1 april:
Vrijdag 2 april:
Maandag 5 april:

Palmpasen(normale tijden)
Boerderijschool (ook 1-06 en 13-07)
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
Juf Jannie en komende week
Helaas is juf Jannie deze week toch goed ziek geworden. Koorts en helemaal geen energie.
In goed onderling overleg hebben we gekeken wie deze week de lessen gaan verzorgen in klas 1-2 en
klas 3-4.
Juf Judith zal maandag t/m donderdag in klas 1-2 de dagen verzorgen, vrijdag zijn ze dan vrij.
Juf Brenda en juf Inga zullen afwisselend de dagen in klas 3-4 verzorgen.
Juf Brenda werkt maar tot 13.00 uur, zij is er maandag en donderdag. Meester Mike heeft dan de
maandagmiddag en juf Joke neemt de donderdagmiddag voor haar rekening. Dinsdag is juf Josien er
(dan werkt juf Inga buiten de klas), woensdag en vrijdag verzorgt juf Inga de lessen.
Ouders met vragen, mededelingen: alleen mailen met juf Inga en niet met juf Brenda.
Welkom!
Welkom bij ons op school Kez (kleuterklas), Nim (groep 3), Diem (groep 5) in rood wel of niet
erbij? We wensen de kinderen en hun ouders een fijne tijd bij ons op de Esch.
Kunstweek ‘drama’
Afgelopen week hebben we onze jaarlijkse kunstweek gehad.
Dit schooljaar hadden we het thema ‘drama’.
In elke klas zijn er dagelijks activiteiten gedaan omtrent dit thema.
Er is van alles gedaan. Zo zijn er spelletjes gedaan waarbij gevoelens en dieren zijn uitgebeeld, kleine
toneelstukjes zijn er gespeeld, een verhaal is uitgebeeld en er is gemediteerd.
Kleuterklas:
(linker foto) ‘Wij gaan op berenjacht’
De dieren sliepen als de muziek uit was. Als de muziek aan
ging werden de dieren wakker. De kinderen hebben de dieren
uitgebeeld d.m.v. beweging en geluiden.
Ook hebben de kleuters het sprookje van Goudlokje en de drie
beren uitgebeeld. Het was een hele kunst om naar het
verhaaltje te luisteren en dan ook nog te bewegen.
Eerst waren alle meisjes Goudlokje en alle jongens de beren,
daarna werden de rollen omgedraaid. Ieder heeft zo op zijn eigen wijze meegedaan, het is fijn om te
zien dat er dan een heel andere kant van het kind tevoorschijn kan komen.
klas 3-4
Klas 3-4 is bezig geweest met inleven in een ander, emoties uitbeelden en kleine toneelstukjes maken.
Bij de foto was het de oefening om emoties uit te beelden. Ze hadden het kaartje 'verveling' gekregen
en lagen dus op de grond te luieren.

Klas 5-6
“Heitje voor een paasontbijtje”
Na het heerlijke succes van de eerste en enige McMaarten,
gaan de kinderen van klas 5/6 voor Pasen weer aan de slag!
Dit jaar kan de hapjesmarkt niet doorgaan, maar niet
getreurd: Pasen bij jou thuis krijgt extra kleur met ‘Heitje voor
een Paasontbijtje’! De opbrengst is bestemd voor hun
langverwachte en welverdiende kamp.
Volgende week (dus 22/23/24 maart) krijgen alle kinderen een
bestelformulier mee naar huis. Met dat formuliertje kan
iedereen huisgemaakte Paaslekkernijen bestellen. Allemaal
lekkere dingen die je zo mee naar huis kan nemen voor een
gezellige Pasen.
Het bestelformulier kan tot uiterlijk vrijdag 26 maart worden ingeleverd bij de leerkracht van je
kind, met het benodigde geld. Op donderdag 1 april krijgen de kinderen de bestelling mee naar huis!

(de olifanten-kunstoptocht van klas 5 en 6)

