Fonteintje wk 16
Agenda
Zaterdag 23 april tot zondag 9 mei:
Dinsdag 11 mei:
Woensdag 12 mei:
Donderdag 13 mei tot en met zondag 16 mei:
Vrijdag 21 mei:
Zaterdag 22 mei tot en met maandag 24 mei:
Dinsdag 25 mei:

Meivakantie
Boerderijschool (klas 3-4)
Inleveren zakken tot 09:00 uur
Hemelvaart (lang weekend)
Pinksterfeest 13:00 uur vrij
Pinksteren
Studiedag

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: woensdag en donderdag
Bericht directeur

Allemaal een hele fijne meivakantie!
Klas 3-4
Vorige week heb ik al geschreven dat we nog bezig zijn met de bezetting na de meivakantie tot de
zomervakantie. Helaas kunnen we nu nog niet zeggen hoe dat ingevuld gaat worden. Nu is nog
onzeker hoe juf Jannie en juf Inga gaan re-integreren. We zijn bezig met een aantal opties.
Optie A. Er komt een vervanger beschikbaar bij het OBT-mobiliteitscentrum, maar dat weten we pas
kort van tevoren.
Optie B. Er zit een geschikte kandidaat tussen de sollicitanten die meteen aan het werk kan bij ons. De
sluitingsdatum is 7 mei en wij gaan gesprekken plannen op 13 of 14 mei.
Optie C. Juf Josien gaat 2 dagen werken in klas 3-4 naast juf Inga. Josien blijft ook 1 dag in klas 5-6
en juf Erica neemt een dag over in klas 5-6. Helaas nog afwachten wat het wordt…
Juf Linda hartelijk dank voor de inzet de afgelopen 2 weken!
Brengen bij de kleuters
Vriendelijk verzoek aan jullie ouders om even kort afscheid te nemen, even zwaaien en dan meteen
vertrekken. Wil je toch nog even praten op afstand, dan niet in of voor het hek of midden op straat.
Loop dan wat verder weg alsjeblieft.
Zorg dat elk kind met zijn ouder even vrij baan heeft voor dit korte afscheid!
Eindtoets
Dinsdag en donderdag had klas 6 de Eindtoets. Juf Annelien was beide dagen op school om hen te
begeleiden in genoeg concentratie en ook genoeg ontspanning. Omdat 4 van de kinderen de adaptieve
digital toets deden (i.p.v. de gewone papieren) had juf Mayel ook 2 drukke dagen. Gelukkig hadden we
deze toets als proef al uitgeprobeerd want digitaal technisch was dit niet eenvoudig en haar
hulp was hard nodig. Dus complimenten voor juf Mayel dat dit allemaal gelukt is.
Luizen
Vakantie betekent ook altijd even goed controleren op luizen en je kind luisvrij naar school brengen.
Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksterweekend
Zomervakantie

Ruit voordeur

42
52/1
9
15/16
17/18
21
22
27/33

Za 16 okt
Za 25 dec
Za 26 feb
Vrij 15 apr
za 23 april
Do 26 mei
Za 4 juni
Za 9 juli

Zo 24 okt
Zo 9 jan
Zo 06 mrt
Ma 18 apr
Zo 8 mei
Zo 29 mei
Ma 06 juni
Zo 21 aug

Helaas was het afgelopen weekend nodig dat de ruit van de voordeur ingeslagen werd om in school te
komen. Het glas is opgemeten en de offerte is goedgekeurd. Gezien de staat van levering van dit
formaat en soort glas, zal het waarschijnlijk nog wel even duren voor er een nieuwe ruit inzit. Er wordt
aan gewerkt.
Joke Rebel
Oproep namens de MR
Afgelopen tijd hebben een aantal ouders zich geclusterd omdat zij zich zorgen maken over de huidige
en toekomstige covid-19 maatregelen. Belangrijk thema hierbij is onder andere het quarantaine en
testbeleid en zorgen over potentiële ontwikkelingen. Het bestuur van Athena heeft deze ouders
uitgenodigd voor een online meeting (via teams). Het verzoek van Athena is dat er ook één of twee
ouders aansluiten bij dit overleg die een tegengeluid willen laten horen (die zich kunnen vinden in het
huidige beleid en het handhaven ervan). Doel is om de verschillende zichtwijzen van de samenleving
vertegenwoordigt te hebben en daarop een uitwisseling/ gehoor te laten plaats vinden.
Het overleg zal plaatsvinden op 10 mei te 19:30 uur met Peronnik Veltman. Bij interesse graag voor 5
mei reageren naar mr@deesch.nl
Bag2school project
Kleding voor het Bag2school inzamelingsproject kan tot 12 mei 09:00 uur worden ingeleverd. 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.
Klas 5-6
In klas 5-6 zijn we al geruime tijd bezig met een reis door de tijd in de
geschiedenisperiode. Geschiedenis is net als een schijnwerper die over de
wereld gaat.
De eerste periode stond de schijnwerper op India gericht. Een grootse
cultuur met heel veel boeiende onderwerpen. We hebben het land bekeken,
de kaart getekend, de kleding, het eten, de religie. We hebben ook Indiase
Dahl (linzencurry) gemaakt en gegeten. De kinderen dachten dat het niet
lekker was, maar er waren toch meerdere kinderen die 3 keer hebben
opgeschept. We hebben ook een paar kinderen in mooie Indiase kleding
gestoken. Het Hindoeïsme en Boeddhisme hebben we ook uitgebreid
besproken en beleefd en, op een kussentje gezeten, hebben we
gemediteerd. Heel prettig en rustgevend. De olifant is in de Indiase cultuur
een heilig dier, die hebben we ook van klei gemaakt en mooi versierd. In
de klas hangen de kolam’s nog op het raam.

Hierna kwam de schijnwerper op Perzië te staan.
Ook deze cultuur heeft ons veel gebracht. Onder
andere het domesticeren van dieren, het
irrigeren van het land, een vaste woonplaats
bouwen en het land bewerken en ook het telen
en kweken van gewassen.
Het epos van Gilgamesh is een bekend verhaal
uit die tijd.

Onze reis vordert en we hebben een grote stap in de tijd gemaakt.
Italië is nu in beeld. We zijn er helemaal in gestapt en leren veel over
de Romeinen. Eerst hebben we het land verkend en getekend. De
Romeinen zijn echte bouwers en veroveraars. Ze wilden een groot rijk
en bouwden veel huizen, dorpen en steden, wegen, riolering,
badhuizen enz. Ze waren steeds op weg om hun rijk uit te breiden en
veroverden grote delen van Europa.
Grote eerzucht en trots is waar ze bekend om staan. Van de kleding
hebben ze een kartonnen figuurtje gemaakt, deze hebben ook al
eerder in het Fonteintje gestaan. Momenteel zijn de kinderen veel
zelfstandig aan het werk aan korte opdrachten. Ze luisteren ook naar
de verhalen van de Koningentijd. Hierna volgen er enkele verhalen
over diverse keizers. Er wordt
gemarcheerd en gecontroleerd
geoefend met stokgevechten.
Als de meivakantie voorbij is
hebben we een kleine
“onderbreking” van de periode.
De eerste week na de vakantie
staat in het teken van de
Tweede Wereldoorlog en
vrijheid. Hierna vervolgen we
onze reis door de tijd en stappen
we in de Middeleeuwen en tot
slot de Islam. Er gaat nog veel moois komen.
Juf Josien en juf Annelien

Deze kunstwerkjes hangen in de hal bij klas 1 en 2. De
kinderen hebben met wol en potlood een lammetje
gemaakt…de lente
in school!

Helplijst kleuterklas voor Pinksteren (na de meivakantie)
Hulp bij de voorbereiding van het Pinksterfeest op 21 mei.
De materialen (met voorbeeldfoto) worden direct na de meivakantie aan je kind meegegeven:
-Sluier naaien: Toots
-Hoed versieren met crêpepapier: Vesper
-Boeket maken van crêpepapier: Fenne
-Bellenstok maken met crêpepapier en belletjes: Hannelore
-Crêpepapier hesjes knippen: Vivé, Sarah, Feije

