Fonteintje wk 15
Vrijdag 15 april:
Vrijdag 15 tot en met maandag 18 april:
Dinsdag 19 april:
Woensdag 20 en donderdag 21 april:
Vrijdag 22 april:
Zaterdag 23 april tot en met 8 mei
Vrijdag 13 mei:
Woensdag 18 mei:

Goede Vrijdag (vrije dag)
Pasen (lang weekend vrij)
luizencontrole
Eindtoets klas 6
laatste inlevermoment inschrijving
Avond4daagse
Meivakantie
GEEN naschoolse opvang
Bag2school inzameling

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
Verantwoording Ouderbijdrage 2021
Nogmaals de verantwoording ouderbijdrage omdat het kadertje was weggevallen en
het daardoor onduidelijk werd.
Nu Boekjaar 2021 volledig is afgesloten, even een berichtje waar we in dit jaar de
ouderbijdrage zoal aan besteed is. Allemaal uitgaven die deels door de
ouderbijdrage mogelijk waren en die wij anders niet of sterk verminderd hadden
kunnen doen.
Boekjaar 2021
Standaard gaat de ouderbijdrage natuurlijk naar ons mooie specifieke vrijeschool leermateriaal: zoals
periodeschriften, bijenwas, krijtjes, kleurpotloden en natuurverf.
Ook naar materiaal om de jaarfeesten goed te kunnen vieren.
Specifieke extra uitgaven in 2021 waren:
Aanvullend nieuw leerling meubilair, kleuterstoeltjes en bouwkisten.
Bouwlampen die we buiten bij de jaarfeesten kunnen gebruiken en bij toneelvoorstellingen.
14 Chromebooks voor klas 5-6.
Goede stofzuiger voor de schoonmaak van de klassen.
Start leesboekenserie voor klas 1
Uitbreiding van licenties i.v.m. thuisonderwijs, die we nu blijven inzetten.
Leerlingaantal de komende jaren
Het leerlingaantal de komende schooljaren is heel stabiel en geeft een lichte groei.
Dat maakt dat wij t/m schooljaar 2024-2025 al elk jaar een instroom van 13 kinderen hebben
(allemaal zusjes en broertjes) en dus voor alle jaren werken met een wachtlijst.
We hebben al 3 net geboren kinderen voor 2025-2026.
Vorige week ontdekten we een voor ons onbekend jonger broertje, daarop startte een zoektocht en
doken er nog 4 op die bij ons niet bekend waren.
Die kunnen we gelukkig net nog plaatsen.
Maar in de toekomst is het dus noodzaak dat ouders de geboorte van een nieuw kind bij de directie
melden, zodat we die meteen op de lijst kunnen zetten.
Anders kan er een situatie ontstaan dat we hen niet kunnen plaatsen omdat ouders van buiten al een
plaatsje hebben gekregen.
Vele zieken
Niet alleen bij de kinderen ook bij de medewerkers zijn er zieken of mensen die het bijna zijn. Gelukkig
hebben we alles de afgelopen periode met zijn allen weer ondervangen, op 1 dagje vrij na voor
klas 5-6. Hopelijk krijgen we een fijn paasweekend en anders daarna de meivakantie om weer op het
goede energie level te komen.

Luizen
De dinsdag na 2e Paasdag (19 april) gaan we weer controleren op luizen. Zorgen jullie
thuis alvast voor de voorronde? Dan houden we ze samen goed onder controle. Zorg er
die dag ook voor dat de kinderen de haren niet ingevlochten hebben…
Ter herinnering: ouders worden gebeld om hun kind van school te halen als er levende
luizen worden geconstateerd (zie ook het protocol in het jaarboekje).
Opvang 13 mei
LET OP!: na de meivakantie is er geen opvang op vrijdagmiddag 13 mei!
Avond4daagse
Niet vergeten het formulier en inschrijfgeld voor de aanmelding van de avond4daagse voor 22 april in
te leveren!
Joke Rebel
Klas 1-2
Afgelopen dinsdag waren de kleuters en klas 1-2 uitgenodigd voor de FEESTvoorstelling in Boogie
Woogie vanwege het 60-jarig bestaan. Op school waren vooraf de liedjes geoefend zodat we tijdens
de voorstelling konden meezingen. Aan het begin bleek dat de ballonnen, de limonade, de taart en de
slingers voor het feest er niet waren, ze bleken weggegooid door een oude brompot die het allemaal
maar onzin vond. Door echter volop mee te zingen konden de kinderen per lied de benodigdheden voor
het feest alsnog verdienen en zo liep het goed af. Zelfs de brompot van het begin was ervan overtuigd
geraakt dat muziek en zingen toch wel erg leuk is, vooral als je het samen doet

Jonas, Darius, Niamh en Sterre mochten op het podium de band versterken met instrumentjes.
Donderdag 21 april gaat klas 2 nog een keer naar Boogiewoogie voor
een instrumentensafari. Dit is de afsluitende activiteit van de AMV-lessen
die door meester Hans Roerdinkholder op de donderdagmiddag werden
verzorgd.

Toneelstuk klas 1-2
De datum is vastgesteld: donderdag 19 mei om 18.30 u. voor
vaders en moeders in de zaal. Overdag spelen we voor de kinderen
van de Esch.

Volgende week
De dinsdag na Pasen staat juf Josien voor de klas en heeft Judith werkzaamheden buiten de klas.
Donderdag 21 april gaat klas 2 nog een keer naar Boogiewoogie voor een instrumentensafari. Dit is de
afsluitende activiteit van de AMV-lessen die door meester Hans Roerdinkholder op donderdagmiddag
werden verzorgd.
Vrijdag 22 april, de laatste dag voor de meivakantie, staat in het teken van de Koningsspelen. Deze
dag zullen we samen met klas 3-4 verschillende spellen spelen.
Kleuterklas
Moederdag
Alle kleuters hebben iets gemaakt voor Moederdag, voor de
meivakantie wordt het cadeautje meegegeven aan je kind. Let
op: het is wel breekbaar!
Afscheid stagiaire Krista
Dinsdag 19 april zal ‘juf Krista’ voor het laatst in de kleuterklas
zijn. In een korte tijd heeft ze een mooie ervaring opgedaan om
als kleuterjuf voor de klas te staan. Wij maken in de klas een
afscheidscadeau voor haar, mocht je kind de behoefte hebben
om thuis ook iets maken dan is dat prima.
Jaartafelpopjes
De moeder van Solveigh
brengt elk seizoen en
jaarfeest weer nieuwe
jaartafelpopjes mee naar
school, dit doet zij het
hele jaar rond. De
jaartafel ziet er dan ook
weer prachtig uit. Daar
zijn wij heel blij mee!
Verjaardag juf Debby
Juf Debby is 1 mei jarig en zal het op dinsdag 24 mei in de klas vieren.

(de afbeeldingen van de eieren in het Fonteintje zijn gemaakt door kinderen uit klas 1-2 en door de
kleuters)

