Fonteintje wk 25
Vrijdag 24 juni:
Vrijdag 24 juni:
Maandag 27 juni:
Donderdag 30 juni:
Donderdag 30 juni:
Vrijdag 1 juli:
Maandag 4juli:
Dinsdag 5 juli:

Sint Jan viering (tot 13:00 uur les)
16:30 verzamelen voor Sint-Jans feest
Studiedag (alle klassen vrij)
Afscheidsreceptie Joke (14:30-15:30)
Geen naschoolse opvang (afscheid Joke)
Schoolreisje klas 3-4 (Erve Brooks)
Sportdag klas 1-6
Boerderijschool (klas 3-4) & oudste kleuters
uitje
Toneel klas 5-6
Beachvolleybal bij Jaspers (klas 3-6)

Woensdag 6 juli:
Donderdag:

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: maandag en donderdag
Berichtje directeur
Maandag 27 juni zijn de kinderen vrij, de leraren hebben dan een werkdag op school zonder lessen.
Laatste schooldag 8 juli 8.30 – 12.00
Nu vaarwel
Leef vrij blij
Denk aan jou
Doe dat dan ook aan mij
Alle ouders van kleuterklas t/m klas 6 zijn welkom om 10.00
Tot 10.00 krijgen de kinderen allemaal in hun eigen klas hun getuigschrift uitgereikt en hebben
aansluitend pauze. I.v.m. het weer oplopen van de coronabesmettingen is het programma vooral
buiten.
Vanaf 10.00 liggen in klas 1 tot 6 de getuigschriften en mogen ouders een rondje langs alle klassen
maken om ze te bewonderen. Start in de klas van je oudste kind.
Nog niet meenemen tijdens deze tentoonstelling!
Om 10.30 gaan we allemaal naar buiten.
We nemen afscheid van de 6e klassers en enkele ouders en verhuizers.
En klas 6 neemt afscheid van ons
We bedanken enkele ouders voor hun specifieke inzet in schooltaken.
(Kleuterouders die alleen voor het kleuteronderdeel komen zijn welkom vanaf 11.15 uur).
Om 11.30 gaan de oudste kleuters door het Rozenpoortje en over het beekje. Zij gaan aansluitend met
juf Jannie en juf Judith even naar hun nieuwe klas.
Daarna gaan de kinderen van klas 1 t/m 5 naar hun nieuwe klas. Daar krijgen de kinderen hun
getuigschrift mee.
Afsluitend worden de 6e klassers voorgoed met al hun spullen de school uitgezet.
NB. Omdat het programma buiten is, zorgen ouders zelf voor hun jongere kinderen indien aanwezig.
12.00 Vakantie!!!

Beste ouder(s) en verzorger(s) van De Esch,
Wat leuk om directeur te worden voor de school van jullie kinderen! Een eerste kennismaking - met
enkele teamleden en met Joke - gaf mij een fijne eerste indruk. Dus dat is al mooi meegenomen. Op
een later moment gaan wij elkaar vanzelf wel meer ontmoeten, voor de 2 e en de 3e indruk (hoewel,
met veel van jullie heb ik al linkjes en hebben we elkaar ontmoet bij allerlei gebeurtenissen). Het
maakt mij extra benieuwd naar hoe iedereen de school ‘draagt’. Voor nu eerst maar eens een fijne
zomervakantie en hopelijk zien we elkaar daarna in goede gezondheid!
Marco König
Lied: Dag 6e Klas
Dag 6e Klas du du du duru, 2x
Dit is nu de laatste keer, we zien jullie nog wel eens weer.
Vaarwel, tot ziens, het ga je goed.
Dag 6e klas.

Klas 5-6
Volgende week gaan we nog werken, in die zin dat de opdrachten in klas 6 vooral facultatief zijn; de
kinderen mogen een opdracht kiezen binnen DOEN en een opdracht binnen DIGI.
We zijn benieuwd naar de resultaten!
Daarnaast nog werk dat afgemaakt gaat worden, denk aan Aardrijkskunde, poppen van klas 6, dieren
van klas 5 en veel, heel veel toneel.
Klas 5 heeft de rekenmethode nog niet uit en maken daarom elke dag nog een les. De laatste lessen
maken we dan in het nieuwe schooljaar.
De Toneelvoorstellingen zijn op woensdag 6 juli; in de ochtend rond 11.00/11.15 uur voor de kinderen
van school en andere belangstellenden die ‘s avonds niet kunnen.
Op woensdagavond start de Toneelvoorstelling om 19oo uur; de kinderen moeten er natuurlijk eerder
zijn, dat wordt gecommuniceerd in de klas.
Na de toneelvoorstelling is er tijd voor een hapje en een drankje voor de ouders, alcohol, zoals je
wenst, zelf meebrengen. De kinderen hebben dan disco in hun eigen lokaal, klas 5 gaat na een uurtje
weg, klas 6 blijft zolang de ouders er nog zijn.
Josien en ik bepalen de eindtijd; dit in overeenstemming met hoe de kinderen zich vermaken.
De volgende dag mogen de kinderen van klas 5-6 om 10 uur op het Beachvolleybal velden komen,
deze liggen op het Jaspers sportpark, daar gaan we lekker sporten om vervolgens bij het Hilgelo weer
af te koelen. Bij slecht weer vervalt dit hele programma.
In de laatste week doen we alleen leuke dingen; opruimen en
schoonmaken, rommelen, strips lezen ect.
Met op: maandag:
dinsdag:
Woensdag:
donderdag:
vrijdag:

Sportdag georganiseerd door meester Mike.
geen bijzonderheden.
Toneelopvoeringen.
Beach Volleybal en Hilgelo.
Slotdag.

