Fonteintje wk 19
Vrijdag 13 mei:
Woensdag 18 mei:
Woensdag 18 mei:
Donderdag 19 mei:

Donderdag 26 mei tot en met 29 mei:
Dinsdag 31 mei tot en met 3 juni:

GEEN opvang
Bag2school ophaaldag
RaboKids voetbaltoernooi (Trias)
Klassenouder- en Leerlingoverleg
Toneel (klas 1-2)
• 18:15 uur kinderen op school
• 18:30 uur begin toneel
Hemelvaart
Avond4daagse

Aanwezigheid directeur: 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: dinsdag en woensdag
Berichtje directeur
De laatste periode van het schooljaar tot de zomervakantie is alweer aangebroken.
Ook mijn laatste periode. Juf Inga heeft mijn dag in klas 3-4 nu overgenomen en werkt in kleine
stapjes aan uitbreiding naar hele dagen.
Zelf zal ik tot de zomervakantie twee dagen aanwezig zijn op de Esch. Via de mail ben ik dagelijks
bereikbaar. Veel zaken ben ik aan het afbouwen, maar het komende schooljaar zal volledig door mij
voorbereid worden.
De sollicitatieprocedure loopt, tot 15 mei kan er gesolliciteerd worden en de weken daarop zullen
gesprekken volgen. Nog even afwachten wat daar uitkomt.
Extraatje is weer op
De zgn. achterstanden subsidie is weer op. Wij hebben daarvan als extraatje juf Linda ingezet. Zodat
zij individueel of in kleine groepjes kon werken met kinderen aan onderdelen van taal en rekenen die
zij zich nog niet eigen hadden gemaakt. Dat was heel fijn, maar is nu opgemaakt.
De leraren zijn op de hoogte wat zij met welk kind geoefend heeft, ouders trouwens ook, want die
moesten dit thuis ook ondersteunen. Dank aan deze extra pot en dank voor de fijne inzet van juf
Linda.
Ook het extraatje wat juf Erica ons al 5 jaar biedt is weer op. De tijd dat zij in Nederland is komt zij de
leraren 2 dagen ondersteunen. En omdat zij leraar is heeft zij ook enkele dagen kunnen vervangen. Dit
was afgelopen jaar alleen in klas 5-6. Dank aan juf Erica dat zij dit onze school al jaren aanbiedt, met
een hele fijne inzet! Hopelijk komt zij volgend jaar ons weer versterken.
De NPO gelden worden wat het personele deel betreft (zoals jullie weten) ingezet op onze twee
onderwijsondersteuners juf Brenda en juf Myrthe.
Deze gelden lopen nog een schooljaar door en zullen we op hetzelfde doel inzetten.
Klassenouderoverleg
Donderdag 19 mei is het laatste Klassenouderoverleg van dit jaar. In de zaal om 8.30 uur. Ouders
kunnen hun vragen en ideeën meegeven aan de klassenouder.
Joke Rebel
Opvang 13 mei
LET OP! Aanstaande vrijdag (13 mei) is er geen tussen schoolse opvang!
Bag2school actie
De kinderen hebben informatie en stickers meegekregen voor de Bag2school inzamelingsactie. Op
woensdag 18 mei as. worden de ingeleverde zakken met kleding ed. opgehaald bij de ingang van de
Esch. Kijk alvast de kasten na en verzamel oude schoenen en kleding zoveel mogelijk in zakken.
Bevestig op 1 van de zakken het papiertje dat de kinderen hebben meegekregen. Hoe meer we
ophalen, hoe meer geld en leuke cadeaus er te verdienen zijn voor alle klassen!

Klas 1-2
Na een heerlijke zonnige meivakantie kwamen alle kinderen en de juffen weer uitgerust op school.
Maandagochtend zijn we meteen begonnen met het maken van attributen voor de toneelvoorstelling
die nu steeds dichterbij komt, dat is best spannend. De kinderen kennen de tekst al vrij goed en
daarom oefenen we nu vooral op het luid en rustig spreken.
De kinderen van klas 1 spelen Vrouw Holle, een sprookje van Grimm. De eerste helft van het jaar
hebben we veel sprookjes van Grimm verteld in klas 1-2. De boodschap van een sprookje is dat het
altijd goed komt. Als je niet opgeeft, maar doorzet en doet wat je kunt dan overwint het goede.
De kinderen van klas 2 spelen een dierfabel. Deze fabels hebben we vanaf de voorjaarsvakantie
verteld in de klas. Een fabel is een kortverhaal dat op eenvoudige wijze een menselijk tekort via
sprekende dieren karakteriseert. We vertellen fabels om onbewuste gedragingen van kinderen te
spiegelen of om te buigen. Ze zijn zeer geschikt om uit te spelen, de kinderen beleven er veel plezier
aan.
Muziekcircuit
Donderdag 21 april is klas 2 naar Boogie Woogie geweest.
Daar deden de kinderen mee aan een muziekcircuit. Ze
kregen veel instrumenten te zien en te horen.

Deze week hebben we koolwitjes in de klas. (Zie ook het
stuk bij de kleuters hierover)
Rupsen, poppen en vlinders samen in een kooitje. Dat is
heel boeiend. Iedere dag kijken we of er weer een vlinder bij
is. 1 vlinder doet zijn best om uit zijn cocon te komen. De
kinderen zorgen iedere dag dat er wat te eten is voor de
rupsen en vlinders

Kids voetbal
De voetbaltrainingen zijn o.l.v. meester Daan gestart. Behalve voetbaltechnieken leren kinderen ook
heel veel andere dingen. Incasseren bijvoorbeeld: verliezen is niet leuk maar hoort wel bij een potje
voetbal. Een bal tegen je buik/hoofd/been kan pijn doen, maar dat gebeurt soms en hoort er dus ook
een beetje bij. Je kunt niet altijd zelf bepalen bij wie je in het team zit, dat zorgt soms ook voor een
teleurstelling. We maken het allemaal niet groter dan het is, we hebben het kort over deze dingen
maar benadrukken vooral dat het om het plezier gaat, dat je samen een wedstrijdje speelt en dat
iedereen z'n best doet. En hup: weer verder!
Volgende week woensdag 18 mei is het voetbaltoernooi op het terrein van FC Trias. Via Parro
hebben de ouders van klas 1-2 het wedstrijdprogramma gekregen.

Kleuterklas
Welkom
Binnenkort zal er weer een nieuwe kleuter in de kleuterklas beginnen, ze heet Mae.
Wij wensen kind en ouders een fijne tijd bij ons op de Esch!

Koolwitjes in de klas

Het NME (natuur- en milieueducatie) heeft deze week een kooi met koolwitjes gebracht, ook de eitjes,
rupsen en een aantal poppen zijn erbij meegekomen. Een aantal kleuters hebben met eigen ogen
gezien hoe een vlinder uit zijn cocon kroop en hoe zijn vleugels tevoorschijn kwamen en dat het kon
vliegen, wat een verwondering! Als ze eenmaal vlinder zijn, brengen we de vlinders naar buiten en
laten we ze vrij, dat is ook een bijzonder moment.
Bezoek bibliotheek
Op donderdag 19 mei om 9.45 uur gaan de kleuters een bezoekje brengen aan de bibliotheek.
Toneelstuk oudste kleuters: woensdag 22 juni 12.30 uur
De 2e week na de meivakantie hebben de oudste kleuters een periode toneel. Het is een moment
waarbij de oudste kleuter centraal mag staan en elke dag een andere rol mag ervaren, daarna krijgen
zij een vaste rol. Het wordt dan ook wel “het oudste kleutertoneelstuk” genoemd. Dit jaar spelen we
“De gelukkige Hans” naar een sprookje van Grimm. De jongste kleuters doen dan niet mee en spelen,
werken o.b.v. Myrthe of Annette in de kleutertuin. De oudste kleuters ervaren gedurende de
toneelperiode verschillende rollen, pas later krijgen zij een vaste rol. Eerst spelen we zonder publiek,
dan komen de jongste kleuters een keer meekijken, daarna de 1e klaskinderen en tenslotte mogen de
oudste kleuterouders kijken. We gaan het toneelstuk woensdag 22 juni om 12.30 uur voor de oudste
kleuterouders opvoeren. Hier kunnen helaas geen jongere broertjes of zusjes bij zijn.

