Fonteintje wk 24
Dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juni:
Zaterdag 18 juni:
Dinsdag 21 juni:
Dinsdag 21 juni:
Vrijdag 24 juni:
Donderdag 30 juni:
Donderdag 30 juni:
Vrijdag 1 juli:

Kamp klas 5-6 (Corle)
klusdag (09:00-13:00)
Boerderijschool (klas 3-4)
geen naschoolse opvang
Sint Jan viering (tot 13:00 uur les)
afscheidsreceptie Joke (14:30-15:30)
geen naschoolse opvang (afscheid Joke)
schoolreisje klas 3-4 (Erve Brooks)

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
Mijn laatste weekjes zijn ingegaan. Vrijdag 17 juni is mijn laatste Directeurenoverleg van Athena en
daar wordt ook een afscheid georganiseerd. Het afscheid van de Esch hangt voelbaar in de lucht.
Kinderen kijken mij met andere ogen aan, zo ook de collega’s.
Vandaag donderdag 16 juni is mijn opvolger interim Marco König op school geweest om zich voor te
stellen aan het team en met mij te spreken over alle zaken die hij per 1 juli van mij overneemt. Via de
schooltelefoon of de directiemail kunnen jullie hem contacten.
Getuigschriften
Zoals jullie wellicht hebben meegekregen hadden we 25 maart een studiedag. Die ging o.a. over het
anders maken van de getuigschriften. Jaarlijks is het maken van de getuigschriften een ware
uitputtingsslag voor de leraar, waar vele, vele uren die eigenlijk vrijetijd zouden moeten zijn in gaan
zitten. Het leek wel alsof het schrijfwerk steeds meer werd en daardoor vele bladzijden per kind
ontstonden. Dat is niet meer van deze tijd. We hebben zeer enthousiast gewerkt aan deze nieuwe
manier. Hoe schrijf je zonder uitgebreide formuleringen kort de essentie op in het beeld van het kind.
Voor de kinderen blijft hun deel hetzelfde: een spreuk met een kunstzinnige verwerking. Voor de
ouders zal het er anders uit zien, je krijgt kort een beeld van de klas en kort een beeld van je kind. Het
past op één of twee bladzijden. Omdat klas 5-6 al ver op weg was in de oude stijl, zien deze ouders en
kinderen nog geen verandering. Vanaf volgend jaar nemen zij ook de nieuwe stijl aan. De informatie
met de toets uitslag van je kind, blijft hetzelfde. Deze komt na de afronding van de toets mee naar
huis en er is gelegenheid de leerkracht hierover te spreken, mochten er vragen rijzen.
Onderstaande tekst is door onze cursusleider voor ouders gegeven.
Het geschenk van het getuigschrift
Op de laatste schooldag tijdens de uitreiking van de getuigschriften, heerst er een vreugdevolle
spanning in de klassen. De spreuken die de leerkracht voor het kind gemaakt of gekozen heeft worden
door de docent voorgelezen en de klas raadt voor wie de spreuk en het getuigschrift is.
Het hele jaar lang heeft de leerkracht met de kinderen gewerkt en ze waargenomen. Tijdens de
afgelopen schoolmaanden hebben de leerkrachten avonden lang, dagen in de meivakantie of vele
zondagen, hun waarnemingen van de kinderen omgezet in woorden, in een gedicht en in een tekening.
Die vele uren van aandacht is een berg werk waar menig leerkracht tegenop ziet, maar al doende komt
in het maken van het getuigschrift alle liefde samen waarmee de leerkracht met het kind gewerkt
heeft.
Tijdens het schrijven van het getuigschrift, overdenkt de leerkracht hoe het kind zich in de klas
bewogen heeft, hoe het kind zijn best heeft gedaan bij alle verschillende vakken. Het kind verschijnt in
zijn totaliteit in de voorstelling van de leerkracht. Het schenken van die tijd en aandacht aan het kind,
kan gezien worden als het weven van een bijzonder geestelijk draadje tussen leerkracht en kind. De
leerkracht biedt het kind het hele jaar door een handreiking om zich te verbinden, met de leerstof, met
medeleerlingen en met de leerkracht zelf. Het getuigschrift vormt de kroon op het werk van het
afgelopen jaar. Ook als het oefenen in het maken van verbinding ploeteren was.

Wanneer de leerkracht het kind zijn getuigschrift geeft, voelt de leerkracht: Wij hebben een jaar
samengewerkt, wij hebben ons best gedaan, het is bijzonder dat ik jou zo intensief heb mogen leren
kennen.
Tijdens de uitreiking van de getuigschriften heerst er ook de spanning van de naderende vakantie,
waardoor de volheid van het geschenk van het getuigschrift maar deels beleefd wordt.
Ouders spelen een belangrijke rol in het ontvangen van het geschenk dat de leerkracht met dit
getuigschrift geeft. Door thuis in rust nog eens samen het gedicht te lezen en de tekening te bekijken
en liefdevol terug te blikken op de dingen die goed en mooi waren, wordt het kind gesterkt in zijn
vermogen om zich te verbinden.
Hang het op een mooie plaats op zijn kamer, lees hem dagelijks bv bij het bed ritueel voor. Zodat het
kind na de vakantie wekelijks zijn spreuk voor de klas op kan zeggen.
Klassenbezetting schooljaar 2022-2023
Het gaat gelukkig steeds beter met juf Inga. Na de zomervakantie zal zij een dag ouderschapsverlof
opnemen en zich volledig hersteld melden. Zij neemt dan naast lesgeven en klassentaken ook haar
schooltaken weer op zich. Dan is zij weer lid van de MR, Vertrouwenspersoon, ICT- en
hoogbegaafdheidscoördinator. Juf Rieneke zal drie dagen blijven werken in klas 3-4 en is daarmee de
eindverantwoordelijke. Zij gaat de komende 2 jaren de Vrijeschool applicatiecursus volgen en zich zo
verder bekwamen in het vrijeschoolonderwijs. Voor de andere klassen geldt, dat de bezetting hetzelfde
blijft zoals dit jaar.
Joke Rebel
Klusdag zaterdag 18 juni
Op het intekenformulier bij de ingang zijn tot nu toe 3 help-ouders die zich hebben aangemeld voor de
klusdag. Marinus kan eigenlijk nog extra hulp gebruiken…Zijn er nog ouders, die vermeld staan op de
lijst (zie Fonteintje van 2 juni of in het jaarboekje) die zaterdag kunnen helpen? Als er 5 hulpkrachten
komen is het voldoende.
Luizenpluizen
Beste ouders,
As maandag 20 juni doen wij weer een luizencontrole! Wij volgen het
luizen protocol van de school, hierin is opgenomen dat wij jullie bellen en
vragen om je kind(eren) op te halen, wanneer wij luizen bij je kind(eren)
signaleren! Geen bericht is goed bericht! Willen jullie hiermee rekening
houden? Dank!
klas 5-6 Kamp
Van de leiding van klas 5-6 kregen we een aantal foto’s opgestuurd. Wat hebben de kinderen er toch
prachtig weer bij! En tot nu toe verloopt alles perfect! Met de groeten van alle CorleKamp-gangers!

Klas 1-2
Toneelvoorstelling
Voor de meivakantie was er al druk gerepeteerd maar op
donderdag 19 mei was het dan eindelijk zover, de kinderen van
klas 1 en 2 konden overdag optreden voor de andere klassen
en ’s avonds voor de ouders. Leuk en spannend! Beide keren
hebben de kinderen een hele mooie voorstelling gegeven. Klas
1 speelde Vrouw Holle en klas 2 speelde een aantal dierfabels,
zelfs meester Daan speelde een rolletje.

Kennismaken met de toekomstige eerste klas.
De oudste kleuters kwamen afgelopen maandag op
bezoek in onze klas. Juffie Debby bracht ze tot de
deur en vervolgens werden ze ontvangen door de
eerste klas want na de zomervakantie is dit de
nieuwe klas 1-2. Al tellend kwamen we tot de
ontdekking dat er in beide klassen 13 kinderen
zitten. En ook met de verdeling jongens en meisjes is
iets bijzonders. In klas 1 zitten vier jongens en
negen meisjes, bij de oudste kleuters is dat
andersom: vier meisjes en negen jongens. Zo
hadden we al een eerste rekenmoment. Elke kleuter mocht een plekje zoeken bij een eerste klassers,
we hebben een gesprekje gehad over wat ze allemaal gaan leren en doen in de eerste klas, ze kregen
hun eerste schrift en daar mocht in getekend, ‘geschreven’ of ‘gerekend’ worden. Ondertussen konden
wij (Judith, Brenda en Jannie) al een beetje kletsen met de kinderen van ons nieuwe eerste klasje.
Aanstaande maandag komt klas 1 op bezoek in de kleuterklas om naar het toneelstuk van de oudste
kleuters te kijken. Zo kijken we dus al een beetje vooruit op het nieuwe schooljaar.
Juffen/meesterdag woensdag 22 juni
Inmiddels hebben we in klas 1-2 een traditie om een juffendag (verjaardagen van de juffen Judith,
Brenda en Jannie) te organiseren in juni. Woensdag 22 juni staat deze dag gepland. Dit jaar doet
meester Daan ook mee omdat vrijdag 24 juni zijn laatste stagedag is (en die dag staat in het teken
van Sint Jan).
De kinderen hoeven woensdag geen eten en drinken mee te nemen (behalve die kinderen die echt
geen pannenkoeken lusten). Tot de eerste pauze zijn we op school, daarna gaan we spelen in speeltuin
de Hakkelerkamp. De kinderen mogen tussen 12.45 en 13.15 worden opgehaald in de
speeltuin (extra lang speeltijd!i.pv een lange wandeling terug)
Schoolreisje
Dinsdag 5 juli gaan we op schoolreisje, nadere informatie volgt.
Na gedane arbeid…
Dinsdag hebben we de binnen opgekweekte zonnebloemen, snijbiet en sla buiten in de tuin geplant. De
meisjes van klas 2 hebben vooraf onkruid weggehaald en geschoffeld zodat iedereen zijn eigen
zonnebloem/snijbiet/sla kon planten. Na al dat werk was het tijd voor de lunch, in het amfitheater.

