
  

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 



 

 

 

 

      Fonteintje wk 34 

 

Vrijdag 26 augustus:  Volksfeest Winterswijk (alle klassen vrij) 

Dinsdag 30 en woensdag 31 augustus: Startgesprekken klas 1-3 en 5 

Maandag 5 september: Verantwoord stoeien (alle klassen) 

Vrijdag 9 september: Boerderijschool (klas 3-4) 

Maandag 12 september: verantwoord stoeien 

 

 

 

Aanwezigheid directeur:  dinsdag, woensdag en donderdag 

Administratie: maandag en donderdag  

Interne begeleider: dinsdag en donderdag  

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

  

Nou, de eerste kennismaking met jullie kinderen is geweest! Tijdens een rondgang langs de klassen 

maakten de kinderen kennis met mij (‘Hoe heet je moeder?’, ‘Ik heb ook een hond.’, ‘Wow 49! Dat is 

ècht oud!’, ‘Jij bent toch de nieuwe burgemeester?’), maar leerde ik ook al veel over de thuissituaties 

(‘Mijn moeder is ook 39’, ‘Ik heb ook een hond’, ‘Mijn vader heeft ook zo’n riem’). Dus.. we kennen 

elkaar al een beetje. Handig hè? 

In principe ben ik er drie dagen per week. Die dagen zullen per week wisselend gepland zijn op 

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De leerkrachten zijn altijd op de hoogte van mijn 

aanwezigheid. Maar per mail (directie@deesch.nl) ben ik altijd bereikbaar. Dus als u de indruk krijgt 

dat ik van teveel gewoonten/gebruiken/omstandigheden niet op de hoogte ben, aarzel dan vooral niet 

om contact op te nemen. 

  

Eerst Volksfeest. Voor wie het betreft: geniet ervan! 

  

Marco König 

 

Rectificatie 

• Zouden jullie de volgende data willen aanpassen/overnemen: 

• In het jaarboekje staan de klusdagen verkeerd. Deze worden gehouden op zaterdag, en niet op 

de zondagen, zoals vermeld in het schema, te vinden in het jaarboekje. 

• Donderdag 22 september is er geen naschoolse opvang! 

• in de jaarkalender staat het kleuteruitje gepland voor 4 juli. Dit wordt verschoven naar 6 juli. 

 
  

    

Kinderen en ouders van Basisschool Vrije Basisschool De Esch Wecyclen elektrische 

apparaten! 

School doet de overtreffende trap van recyclen 

Binnenkort gaan we weer meedoen met de jaarlijkse inzamelingsactie van Wecycle voor kleine 

elektrische apparaten. Hiervoor gaan ze 'Wecyclen', dat is meer dan recyclen. Voordat de apparaten 

worden ingezameld kijken kinderen samen met hun ouders of de apparaten nog een tweede leven 

kunnen krijgen. Lukt dat niet, dan kunnen ze ingeleverd worden op school. Vanaf september staat de 

inleverdoos weer bij de voordeur. 

En door het Wecyclen van apparaten staat de school een leuke beloning en een mooi certificaat te 

wachten. 

mailto:directie@deesch.nl


Bedankt alvast voor jullie hulp!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspringen en start schooljaar 

 

We zijn het nieuwe 

schooljaar maandag goed 

begonnen met het 

inspringen van de 

leerlingen in klas 1 en 

onze nieuwe directeur! De 

foto’s die gemaakt zijn van 

de kinderen uit klas 1 zijn 

alleen voor de ouders te 

vinden op de chat van 

Parro… dit in verband met 

de wet op de privacy/AVG. 

Het bewijs van de 

directeur vinden we op de 

voorpagina van het 

Fonteintje… 

 

 

 

 

 

 

 


