Fonteintje wk 27
Vrijdag 8 juli:
Zaterdag 9 juli tot 22 augustus:
Maandag 22 augustus:
Dinsdag 23 augustus:
Woensdag 24 augustus en donderdag 25 augustus:
Vrijdag 26 augustus:

laatste schooldag (tot 12:00)
zomervakantie
Eerste schooldag (gewone tijden)
Eerste schooldag Kleuters
dansworkshoppen in de klas
Volksfeest Winterswijk

Aanwezigheid directeur: maandag, dinsdag en donderdag
Administratie: dinsdag en donderdag
Interne begeleider: dinsdag
Laatste schooldag
Alle ouders van kleuterklas t/m klas 6 zijn welkom om 10.00 uur
Tot 10.00 krijgen de kinderen allemaal in hun eigen klas hun getuigschrift uitgereikt en hebben ze
aansluitend pauze.
Het programma speelt zich vooral buiten af.
Vanaf 10.00 liggen in klas 1 tot en met 6 de getuigschriften klaar 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 dan afscheid van de 6e klassers en enkele ouders en
verhuizers.
En klas 6 neemt afscheid van ons…
We bedanken dan ook enkele ouders voor hun specifieke inzet in
schooltaken.
(Kleuterouders die alleen voor het kleuter onderdeel 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 !!!
Hartelijk dank
Even een dank woordje voor het prachtige afscheid wat jullie mij gegeven hebben.
Mijn huis is gevuld met bloemen. Echte die langzaam zullen verwelken, maar papieren die lang mee
zullen gaan.
Stel je voor van elk gezin een zelfgemaakte bloem en geen twee zijn gelijk. Alle kleuren, alle vormen
en alle technieken zijn anders. Onvergetelijk zijn voor mij die kindergezichten toen ze mij om de beurt
hun bloem aan kwamen bieden. Ook geniet ik nog na van hun voorstelling. Liedjes, moppen,
acrobatische toeren en toneelstukjes. De trots en pret in hun ogen…
Hartelijk dank voor alle aandacht, mooie kaartjes, bloemen, kleine cadeautjes en de erehaag de school
uit. Maar vooral hartelijk dank voor jullie vertrouwen en fijne samenwerking al die jaren.
Het ga jullie, en de Esch, goed in de toekomst!
Joke Rebel

Sportmiddag klas 1 t/m 6
Afgelopen maandag hebben we het sportieve schooljaar op de Esch
afgesloten met lessen Freerunning. De leerlingen hebben
verschillende onderdelen kunnen oefen waaronder zelfs een backflip.
De gymzaal
was volgepakt met allerlei toestellen en matten om overheen te
rennen, springen en om tegenop te lopen. We hebben genoten van
de inzet en trucs van alle leerlingen!
Fijne vakantie, sportieve groet meester Mike

Kleuterklas
Schaduwdoek Heel blij zijn wij met ons nieuwe schaduwdoek!
Wat een mooie en gezellige kleutertuin
hebben wij gekregen. De kleuters vinden
het fantastisch, het lijkt wel een tentje! Ze
kunnen nu ook op warme en zonnige dagen
heerlijk in de zandbak spelen.

Handwerken
weven
Hoera, onze 13 oudste kleuters hebben het weefrondje (waar ze het hele jaar aan gewerkt hebben)
helemaal af! Dankzij de hulp van onze kleuterouders (Laura, Maria en Bianca) hebben alle oudste
kleuters een prachtige handwerktas voor in de 1e klas.

Veters strikken
De 5 trotse kleuters op deze foto kunnen al veters
strikken! We hebben op school geoefend, maar
sommige kleuters hebben ook thuis geoefend. Het
zou heel fijn zijn dat alle oudste kleuters na de
zomervakantie hun eigen veterschoenen kunnen
strikken. De strikdiploma’s voor de overige 8 oudste
kleuters liggen al klaar in de 1e klas! Dus beste
ouders, hiermee een oproepje van juf Jannie en juf
Judith om in de zomervakantie al vast samen met je
kind het veters strikken te oefenen.

Blokken en speelgoed wassen
Alle kleuters hebben afgelopen weken onder het
buitenspelen geholpen met het wassen van de blokken en
het speelgoed. Een hele klus, maar vele handen maken
licht werk!

