Fonteintje wk 15
Agenda
Dinsdag en woensdag 20-21 april:
Zaterdag 23 april tot zondag 9 mei:
Dinsdag 11 mei:
Woensdag 12 mei:

Eindtoets klas 6
Meivakantie
Boerderijschool (klas 3-4)
Bag2School kledinginzameling

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 en maandag of donderdag
Bericht directeur
Klassenbezetting
Afgelopen en ook komende week is juf Linda weer heel eventjes terug. Zij heeft aangeboden om juf
Inga in deze weken 2 dagen te vervangen. En daar zijn we heel blij mee. Dit doet ze samen met juf
Brenda. Op vrijdag is klas 3-4 vrij.
Na de meivakantie gaat juf Brenda na 7 weken vervangen in klas 3-4 weer terug naar de functie
waarvoor zij aangenomen is, nl leraar ondersteuner in klas 1-2 en 3-4.
Hartelijk dank aan juf Brenda voor deze extra inzet!
Juf Inga zal na de meivakantie weer 3 dagen klas 3-4 verzorgen. Voor de andere 2 dagen hebben we
meerdere opties uitgezet. Dat is nu nog niet rond.
Inmiddels zijn we op zoek naar een nieuwe leerkracht voor 2 dagen. Er zijn geen bovenschoolse
kandidaten van Athena. De vacature is breed uitgezet. Via de vacaturebank van OBT-mobiliteit
regionaal en via de vacaturebank van de vereniging voor Vrijescholen landelijk. Natuurlijk ook via de
website van Athena en de Esch. We hopen zo een geschikte nieuwe collega te vinden, per direct of met
ingang van het nieuwe schooljaar.
Juf Jannie is rustig aan het re-integreren om haar bekende energie weer terug te krijgen.
Vorige week heeft zij koffiegedronken en is ook even in de klas geweest. Maandag heeft zij al een paar
uur buiten de klas gewerkt. En zo bouwen we dit op.
Tot de meivakantie zijn juf Judith 4 dagen en juf Josien 1 dag op klas 1-2 zoals afgesproken.
Nieuwe stagiaire klas 1-2
Vorige week is juf Krista als stagiaire van de Hogeschool Leiden afdeling vrijepabo bij ons gestart. Zij
zal op de vrijdag in klas 1-2 erbij zijn.
Toets uitslagen
Vorige week zijn voor klas 1 t/m 6 de individuele toets uitslagen van de M-toets ronde mee naar huis
gegaan. Inmiddels lopen de oudergesprekken.
Wat het klassikale overzicht van de toets uitslagen betreft kunnen we zeggen dat deze groener zijn
dan vorige toets ronden. Natuurlijk zitten er ook enkele onvoldoende gebieden bij, m.n. op
technisch lezen/spelling en een enkele op begrijpend lezen. Dit is voor ons niet onverwacht en komt
vooral door het hoge percentage dyslectische kinderen die onze populatie kent.
Wat vooral opvalt is de goede score van klas 1 op lezen/spellen, dit wijten we vooral aan het nieuwe
digitale systeem (Kimversie van Veilig leren lezen) die we sinds start corona gebruiken.
Met rekenen zijn alle klassen voldoende en goed vooruitgegaan. Begin dit schooljaar zijn we goed
voorbereid overgegaan op de nieuwe methode Getal en ruimte. Hier hebben we toen voor gekozen
omdat hij beter werkt met combinatieklassen en er goed in de instructie gewerkt kan worden met
Vrijeschool aanpak en spelletjes van Met Sprongen Vooruit. Dit lijkt een goede keuze in de praktijk.
(Beide methodes konden we mede dankzij de ouderbijdrage aanschaffen.)
We zien in de klassikale toets uitslagen geen vertraging i.v.m. het coronajaar.
Dit resultaat op cognitief gebied is dus ook dankzij de goede begeleiding van de kinderen thuis in de 2
lockdownperiodes.
Dus ouders van de Esch complimenten hier voor en namens alle medewerkers hartelijk dank. Dit
hebben we samen goed gedaan!

BSO weer open
Vanaf maandag 19 april is naast de tussen schoolse opvang, nu ook weer de naschoolse opvang
geopend op maandag, dinsdag en donderdag (vanaf 3 kinderen zijn ze open).
Kinderen van de opvang kunnen achter op het plein opgehaald worden.
Joke Rebel
klas 5 en 6 hadden Romeinse klederdracht getekend. De resultaten
staan bij de klas op de gang tentoongesteld…

Kleuterklas:
Afgelopen dinsdag was de nationale buitenlesdag waar wij ook aan meegedaan hebben. De kleuters
hebben de hele dag heerlijk op het schoolplein gespeeld en gewerkt. De oudste kleuters zijn begonnen
met hinkelbanen maken en ook springen.

De jongste kleuters waren ondertussen in de kleutertuin soepjes aan het maken in het
modderkeukentje en taartjes versieren met bloesems, beukennoothoedjes en schelpen.
Ook werden er kabouterhuisjes gemaakt van takjes en blaadjes en was er genoeg tijd voor onderling
overleg wie er politie of boefje speelt….

Bag2school project
Het Bag2school kleding inzamelingsproject zal na de meivakantie (12 mei) weer op school
plaatsvinden. In de meivakantie is er wellicht een gaatje om de kasten op te ruimen en oude kleding te
verzamelen voor een goed doel….? Deze mogen dan in gesloten zakken na de vakantie worden
ingeleverd. De papiertjes van Bag2school die de kinderen van school hebben meegekregen mogen
zichtbaar op de dichte vuilniszakken worden geplakt.

