Fonteintje wk 22
Vrijdag 3 juni:
Vrijdag 3 juni tot en met maandag 6 juni:
Donderdag 9 juni:
Vrijdag 10 juni:
Dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juni:
Zaterdag 18 juni:
Dinsdag 21 juni:
Dinsdag 21 juni:

Pinksterfeest (tot 13:00 uur)
Pinksteren
Poppenspel “Vingerhoedje” (1-2 en kleuters)
BHV dag (alle klassen vrij)
Kamp klas 5-6 (Corle)
klusdag (09:00-13:00)
Boerderijschool (klas 3-4)
geen Naschoolse opvang

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: woensdag
Let op! Dinsdag 21 juni is er geen naschoolse opvang! Er is die dag wel tussenschoolse opvang! Met
dank aan Lieneke Smit (moeder van Rembrandt, Edina en Vesper) zij zal de tussenschoolse opvang
verzorgen! Excuses voor het ongemak.
Luizen pluizen
Beste ouders, wij horen van verschillende kanten dat er nog veel kinderen zijn met neten! Naast de
behandeling met een antiluisshampoo, is het heel belangrijk het haar iedere dag twee weken lang te
blijven kammen, omdat neten na tien tot 14 dagen uitkomen. Ook als op de verpakking staat dat de
shampoo de neten en luizen dood. Dan nog kunnen er levende luizen en neten achterblijven, omdat ze
ook tegen veel shampoos resistent raken. Kammen is echt belangrijk te blijven doen, met een luizen
en netenkam. Deze heeft een dubbele rij tanden! Vlak voor de zomervakantie doen wij weer een
luizencontrole. Tot die tijd is de vraag aan jullie om zelf je kind wekelijks te controleren en heeft het
neten en/of luizen elke dag te blijven kammen, ook na de behandeling! Heb je vragen of wil je tips?
Spreek mij aan! Mail of app mij even!
Groetjes Aafke (luizen coördinator)
Klusdag
Zaterdag 18 juni staat er weer een klusdag op de kalender (zie ook het Jaarboekje)
De ouders/verzorgers van de volgende kinderen staan op de lijst, met de vraag of jullie Marinus
kunnen bijstaan met klussen (vooral buiten op het plein): Ayden Brilman, Strobbe Damen, Tamara
Sonderen, Filip te Bokkel, Pelle Bennink, Duuk Asschert, Gabriel Thierry, Evi Bos, Yalou Tix, Liv te
Selle, Luuk Scholten, Lize Schaap, Eden Pierik, Tristen Grit.
De intekenlijst hangt bij de hoofdingang (Rusthuisstraat). Hierop kan jullie aanwezigheid worden
aangevinkt.
Klas 5-6
…naar de middelbare of Bovenbouw: hoe denkt klas 6
hierover?(onderstaande stukjes en tekeningen zijn in opdracht van Josien
door de kinderen zelf gemaakt en ingestuurd voor het Fonteintje)

Hoe ik denk over de middelbare school
Ik denk dat het leuk wordt, hoewel ik me ook zorgen maak, bijvoorbeeld
over of ik gepest word. Iedereen zegt wel van niet, maar het kan toch en
over of het niet te veel werk is. Ik ga naar het GKC (of Gerrit Komrij
College, ligt eraan hoe je het noemt) en ik heb een half uur tot anderhalf
uur aan huiswerk elke dag. Het is natuurlijk wel wennen en ik ga mijn
vrienden wel heel erg missen, want het is jammer als je weggaat
natuurlijk.
Van Minke

Middelbare school
Ik ga naar Schearsvoorde in Aalten.
Het lijkt me daar superleuk en ik ga
eindelijk veel nieuwe dingen leren.
Het lijkt me daar leuk, omdat er
veel aardige kinderen zijn. Ik vind
het wel spannend, maar ik heb er
veel vertrouwen in dat het goed
gaat komen.
Van Damian

Toneel(onderstaande stukjes en tekeningen zijn in opdracht van
Josien door de kinderen gemaakt, voor publicatie in het Fonteintje…)
Toneel 5/6
Dat had je gedroomd.
Toneelstuk over:
14 jongens.
9 meisjes.
Op een kamp en gaan aan elkaar vertellen wat ze willen worden.
En vertellen en laten hun dromen zien.
DATUM: 07-07-22
LOCATIE: Gymzaal de Esch
Schrijven: Max Te Lindert
Klas 5/6

Dat had je gedroomd!
Klas 5/6 gaat 7 juli (2022) een toneelstuk opvoeren. Het gaat over
kinderen (wij) op een slaapzaal om 12 uur 's nachts en ze vertellen
over hun dromen en over wat ze later willen worden. Wij gaan 14 Juni (2022) echt op kamp, in de tuin
van juf Annelien. Wij zijn nu een griezelverhaal aan het maken, om 's avonds te vertellen bij een
kampvuur. Lekker spannend, en leuk!
Emma, klas 5

Onze klas heeft als periode toneel. Ons toneelstuk heet:

Dat had je gedroomd.
Het gaat over je dromen, en je wensen.
Het wordt opgevoerd op: 07-07-22.
De rollen zijn ondertussen al uitgedeeld.
Klas 5/6 is bezig met een griezelverhaal, voor

kamp.

De rollen staan in het toneelstuk aangegeven als m3, j12 & m5.
Er wordt ook veel in gezongen.
En zelfs de juffen spelen mee.
Er wordt volop geoefend.
Het toneelstuk gaat over kamp!

Lekker gezellig!
Door: Noortje Joldersma.
Onderwerp: toneelstuk.
Onderwerp: kamp.
Foto: het internet.

9 juni voorstelling “Vingerhoedje” (klas 1-2 en kleuters)
Op donderdag 9 juni as. worden de kinderen van klas
1-2 en de kleuters getrakteerd op een prachtige
poppentheater voorstelling.

