Fonteintje wk 13
Zaterdag 2 april:
Week 14:
Vrijdag 8 april:
Week 15:
Donderdag 14 april:
Vrijdag 15 april:
Vrijdag 15 tot en met maandag 18 april:

Klusdag! (09:00u.-13:00u.)
Oudergesprekken klas 1 t/m 5 (17:00)
Palmpasen
Oudergesprekken(kleuters)
Paasviering (tot 13:00)
Goede Vrijdag (vrije dag)
Pasen (lang weekend vrij)

Aanwezigheid directeur: maandag, dinsdag en donderdag.
Op dinsdag en donderdag kunnen ouders altijd een afspraak maken of om 8.30 uur even individueel
binnenlopen.
Administratie: dinsdag en donderdag
Interne begeleider: woensdag en donderdag
Berichtje directeur
Nieuwe directeur
Vanaf 4 juni 2022 heb ik recht op AOW, dan ben 66 jaar en 7 maanden.
Na een kleine 40 jaar in het vrijeschool onderwijs zal ik daar gebruik van gaan maken. Inmiddels is er
een sollicitatiecommissie gevormd met twee leraren en de oudergeleding van de MR, samen met onze
bestuurder zullen zij op zoek gaan de opvolging.
Er is eerst gekeken of er geschikte interne kandidaten zijn en nu zal er een open vacature komen.
Binnenkort zal er dus een advertentie verschijnen.
Ik ben bereid om tot de zomervakantie te blijven om de opvolger in te werken en alvast het komende
schooljaar voor te bereiden. Zodat de start van het volgende schooljaar ook soepel kan verlopen,
terwijl ik van mijn oneindige vakantie geniet.
Joke Rebel
Avondvierdaagse 31 mei t/m 3 juni 2022
Het ziet er naar uit dat de avondvierdaagse dit jaar door kan gaan!
We lopen dit jaar weer met onze school in groepsverband mee van dinsdag 31 mei tot en met
vrijdagavond 3 juni.
Kleuters kunnen, als een hele week wandelen teveel is, ook 1 avond meelopen: de vrijdagavond. Zij
krijgen dan een dagmedaille en het is natuurlijk superleuk om de feestelijke intocht mee te maken als
wandelaar!
De oudere kinderen, klas 5-6, kunnen dit jaar weer de 10km lopen.
Het organiseren van de avondvierdaagse is best een klus. Wie wil dit samen met mij (Agnes, moeder
van Jonas) oppakken? Ik hoor het graag, 06-50506253, agnesobbink@yahoo.com
Binnenkort krijgen alle kinderen de brief met aanmeldstrook mee naar huis.
Heitje voor een Paasontbijtje 2022
De kinderen van klas 5-6 zijn al hard aan het werk voor het
volgende feest: Pasen bij jou thuis krijgt extra kleur met
‘Heitje voor een Paasontbijtje’. De opbrengst is bestemd voor
hun langverwachte en welverdiende kamp.
Alle kinderen hebben deze week een bestelformulier mee naar
huis gekregen. Vergeet niet het formulier VOOR vriidag 8 april
in te leveren bij de leerkracht van je kind, met het benodigde
geld. Graag in een enveloppe met de naam van het kind erop
vermeld!
NB: ontbreekt nog 1 item op de lijst: het kaasbroodje! Deze kan handmatig op de lijst worden gezet,en
per stuk worden besteld, voor dezelfde prijs als het saucijzenbroodje.

Op donderdag 14 april krijgen de kinderen de bestelling mee naar huis!

Hallo allemaal,
Ik ben de (nieuwe) meester van klas 1-2. Ik zal beginnen met
het voorstellen van mezelf. Mijn naam is Daan de Roos, ik ben
19 jaar oud en houd net als veel kinderen van de klas van
voetballen en gezellig kletsen.
Ik volg de opleiding onderwijsassistent en zit momenteel in mijn
examenperiode. Vandaar dat ik ook 5 dagen in de week in de
klas ben te vinden. De stage loopt tot en met 24 juni. Ik kijk er
heel erg naar uit om hier mijn stage te blijven volgen!
En dan nog even dit!:…Afgelopen week was het zover… De themaweek! De kinderen zijn deze week
volop bezig geweest met opdrachtjes en knutselwerkjes, rondom het thema filmen. Voor deze
themaweek hebben wij, de Esch, iPads geleend. Dit zodat de kinderen hier mee aan de slag konden
gaan (zie foto’s). Maandag tot en met donderdag waren de iPads elke dag in een andere klas. Elke klas
heeft een ochtend- en middagdeel hiermee gewerkt. Ze hebben met elkaar filmpjes gemaakt, filmpjes
bewerkt en als afsluiten van de dag samen met de klas alle leuke gemaakte filmpjes van die dag
bekeken. Al deze filmpjes zijn in handen van ons en we zijn er mee bezig om van alle filmpjes 1 geheel
te maken, zodat u, als ouder, kan zien wat uw kind heeft gedaan deze week.
Vrijdag hebben we gezamenlijk met alle klassen de themaweek afgesloten. In elke klas was er een
leuke activiteit die de kinderen gedaan hebben. De kinderen hebben een leuke knutselactiviteit
gedaan, een film gekeken en natuurlijk weer gefilmd in groepjes. Na alle leuke activiteiten konden de
kinderen rustig eten, drinken en genieten van hun pauze om daarna alle gemaakte filmpjes van de
vrijdag te kunnen kijken.
De kinderen hebben enorm genoten van het werken met de iPads, de knutselactiviteiten en het terug
bekijken van hun eigen gemaakte film. Er hing een enorm leuke en gezellige sfeer als we bezig waren
met het thema. Al met al was dit een zeer geslaagde themaweek!
Voorstelling/mee-zingconcert ‘Feest!’
Op dinsdag 12 april is er onder schooltijd een voorstelling 'Feest!' in concertzaal Boogie Woogie waar
we met klas 1-2 (en met de kleuters) al wandelend naar toe gaan. Vanaf 8.45 u lopen we richting
Boogie Woogie en rond 10.45u zullen we weer op school zijn. Om al een beetje in de stemming te
komen zingen we de liedjes de komende tijd via het digibord mee.
Kleuterklas
Welkom! Binnenkort komt Arnoud in de klas (het broertje van Hannelore), wij wensen kind en ouders
een fijne tijd bij ons op de Esch.
Klassenouders
Wij willen Andrea hartelijk danken voor al haar hulp als klassenouder bij ons in de kleuterklas en
wensen de familie veel geluk met hun pasgeboren zoon. De komende tijd zal Bianca (de moeder van
Sepp) samen met Marieke (de moeder van Maud) de taak van klassenouder overnemen.
Voorstelling/mee-zingconcert ‘Feest!’
Op dinsdag 12 april is er onder schooltijd een voorstelling 'Feest!' in concertzaal Boogie Woogie waar
we met de kleuters (en ook klas 1-2) al wandelend naar toe gaan. Vanaf 8.45 u lopen we richting
Boogie Woogie en rond 10.45u zullen we weer op school zijn. Om al een beetje in de stemming te
komen zingen we de liedjes de komende tijd via het digibord mee.
NB: de tekeningen bovenaan het Fonteintje zijn gemaakt door kinderen uit klas 1-2.
Ook is de jaartafel weer aangepast en staat in het teken van Palmpasen en de lente…

