
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fonteintje wk 42 

 

Zaterdag 22 oktober tot en met zondag 30 oktober:  Herfstvakantie 

Maandag 31 oktober:       Inzameling Bag2school 

Dinsdag 1 november:      Knutselavond kleuters (5-12) 

Donderdag 10 november:      Fietscontrole op school (klas 2-6) 

Vrijdag 11 november:      Sint Maarten(tot 13:00 uur les) 

Vrijdagavond 11 november:      Optocht en herberg 

Dinsdag 15 en woensdag 16 november:    oudergesprekken (klas 1-6) 

Donderdag 17 november:      Toneelvoorstelling (klas 3-4) 

Vrijdag 18 november:      Boerderijschool (klas 3-4) 

 

 

Aanwezigheid directeur (wk 44): dinsdag, woensdag en donderdag. 

Administratie: dinsdag en donderdag 

Interne begeleider: dinsdag en donderdag 

 

Bericht directeur 

 

Oudertevredenheidsonderzoek  

 

Eenmaal in de paar jaar wordt door onze school een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Wij 

willen graag van u weten wat we kunnen verbeteren en waar u (dik) tevreden over bent. 

Voor De Esch is het goed om te weten hoe ouders over ons denken en wat ouders van ons vinden. 

Daarnaast is het voor ons belangrijk om te weten hoe wij staan ten opzichte van andere scholen en 

ook dat is meetbaar met dit onderzoek. Alle scholen van Athena zullen hetzelfde onderzoek afnemen in 

dezelfde periode. Hierdoor is het ook mogelijk om de scholen binnen Athena te vergelijken. 

Naast terugkerende vragen zijn er themavragen toegevoegd over het strategisch beleidsplan. Om op 

een zinvolle manier met elkaar terug te kijken, en mee te nemen in de ontwikkeling de komende jaren, 

is het ook van belang dat u uw input levert. U kunt per ouder de vragenlijst invullen. Twee ouders met 

één kind vullen dus twee vragenlijsten in (één per ouder). Eén ouder met twee kinderen vult het één 

keer in. 

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten en is anoniem. De antwoorden worden samen met die van 

andere ouders verwerkt door het onderzoeksbureau en komen niet individueel bij de school terecht. 

Aan het einde kunt u evt. anoniem opmerkingen aan ons meegeven. 

Wij vragen u om deze vragenlijst zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 28 oktober in te vullen. Dat kan 

via onderstaande link en met de daarbij vermelde toegangscode: 

 

 

 

www.comparant.nl/OTP 

Toegangscode: ATHd3361 

 

 

 

Als u het invullen wil onderbreken kunt u in de gele balk in de vragenlijst uw persoonlijke 

toegangscode vinden waarmee u daarna op een geschikt moment verder kunt gaan. 

  

Wij hopen op uw respons. Als u belooft mee te doen beloven wij ook serieus met de feedback aan de 

slag te gaan. 

  

Namens het complete team van De Esch en Athena dank ik u hartelijk. 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.comparant.nl%2FOTPLK5m&data=05%7C01%7Cadministratie%40deesch.nl%7Cebc2a035b44444c9c96d08daace034f9%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C638012376194511455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BjOOWEj7GudRhjGcXEEKPG5OOnfmDTfEwTR75jyHncs%3D&reserved=0


 

REMINDER AVG & voorkeuren 

U weet het allang: om te voorkomen dat uw kind(eren) 

ongewenst in beeld verschijnen, geeft u uw ‘privacy-

voorkeuren’ op. De school is verplicht u hiernaar te vragen 

en natuurlijk om naar uw keuzes te handelen. Uw 

voorkeuren kunt u in Parro eenvoudig aangeven & 

wijzigen. De keuzes die u maakt verschijnen direct in de 

leerlingenadministratie van de school. Wilt u uw 

voorkeuren aangeven? Het is simpel: in Parro ‘klikt’ u op 

de naam van uw kind, waarna de keuzes zichtbaar worden 

waarbij u per keuze wel/geen toestemming geeft. 

Overigens, hoewel de keuze aan u is, is het de wens van 

de school dat u toestemming geeft voor het tonen van 

foto’s in Parro. Leerkrachten kunnen dan gemakkelijk 

foto’s van de klassen met u delen. Geeft u uw voorkeuren door? Dit zijn ze: 

  

• Foto's in Parro app 

Foto's die worden gedeeld in Parro zijn alleen zichtbaar voor de ouders/verzorgers. 

• Foto's in het Fonteintje (nieuwsbrief) 

Het Fonteintje is de periodieke nieuwsbrief voor ouders/verzorgers. Deze is ook te lezen via de 

website. 

• Foto's in schoolgids/jaarboekje/jaarkalender 

Foto's worden gebruikt om een sfeerimpressie te geven van de school. De schoolgids en de 

jaarkalender zijn te downloaden van de website. 

• Foto's social media 

De Esch heeft een Facebook-pagina. Hierop worden foto's gedeeld. 

• Foto's voor de krant 

Soms verschijnt er een verhaal(tje) in de krant met een foto. 

• Foto’s website 

De foto's op de website worden gebruikt om een sfeerimpressie van de school te geven. 

  

Alvast dank voor uw moeite! 

 

 

 

 

 

 

Bag2school 

ieder jaar doen we mee aan de bag2school actie. 

De kinderen hebben vorige week de flyer meegenomen naar 

huis. De bedoeling is, zoveel mogelijk zakken met oude kleding 

te verzamelen en na de herfstvakantie op school in te leveren, 

om zo een mooi geldbedrag voor school te verdienen. 

Inzameling is op school, 31 oktober en 1 november. 

We hopen op een grote opbrengst! 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst hapjesmarkt 

Over opbrengsten gesproken:.. de hapjesmarkt die we hadden georganiseerd op school heeft een 

bedrag van ruim 550 euro opgebracht! Nogmaals bedankt voor alle hulp en verkopen! 

 

 

 

 

 



 

Oproepje:  
Voor het St. Maartensfeest zoeken we nog hulp van ouders: 
-pannenkoeken bakken (4 ouders) 
-2 parkeerwachters (voor auto's en fietsen)  
Ouders klas 1 t/m 4 en kleuterklas kunnen zich melden bij  

juf Debby: d.goede@deesch.nl 

Zonder jullie hulp kunnen we de jaarfeesten niet vieren, we moeten het samen doen, dus geef je op! 

 

 

Sint Maarten: vrijdag 11 november  

 

 

Inhoudelijk  

Rondom de viering van het 

St. Maartensfeest wordt al 

vele eeuwen een knolraap, 

een suikerbiet of een wortel 

uitgehold. Hierin wordt dan 

een kaarsje geplaatst en er 

wordt een optocht gehouden. 

Maar wat heeft dat te maken 

met de Sint 

Maartenslegende? De dagen 

worden korter, de winter 

nadert, de zonnekracht wordt 

minder, dit is zichtbaar en 

voelbaar in de natuur om ons 

heen. Met het donker worden 

van de aarde om ons heen en 

de slaaptoestand van de 

natuur in wintertijd, neemt 

juist het zelfbewustzijn van 

de mens toe. We komen dichter bij onszelf.  

Met het feest van Sint Maarten willen wij het "licht" in ons ontsteken en het met eigen kracht naar 

buiten dragen. Een licht in de naderende donkere tijd bij ons dragen. Als we de wereld om ons heen 

zien, is dit ook hard nodig. Een licht in een aardevrucht die als laatste "groente" van het land wordt 

gehaald, het laatste dat de aarde ons schenkt voor de winter komt. Dit symboliseren de lantarentjes 

en dit heeft ook te maken met de legende. Sint-Maarten werd ook innerlijk verlicht toen hij de mantel 

met de bedelaar deelde. Hij is een voorbeeld voor ons om in de "koude tijd" te schenken en om het, 

licht van binnen te laten groeien.  

 

Knollen hollen: klas 1 t/m 6 Veel mensen verwarren 

het “knollen hollen” met het steeds bekender wordende 

“halloween feest” uit Amerika, uitgeholde pompoenen met 

gezichten erin uitgesneden. Pompoenen laten zich veel 

makkelijker uithollen, dit kan voor de jongere kinderen 

een overweging zijn; maar voor de oudere kinderen is het 

leuker bovenstaand oud gebruik (met knolraap, suikerbiet 

of wortel) in ere te houden!  

In de onderbouw doen we dit knollen hollen in de week 

van het Sint Maartensfeest. 

 

Benodigdheden klas 1 t/m 6:                                                                                        

- een aardevrucht (knolraap, suikerbiet, wortel, evt. een 

pompoen voor de jongere kinderen) - theedoek om op te 

werken - bakje, emmertje om de resten knol, biet, 

pompoen (evt. pitten) in te bewaren - stevig theelepeltje, 

een lepel of meloenbolletjessteker om de knol uit te hollen - schilmesje/zakmes om de pompoen 

doormidden te snijden/versieringen aan te brengen - evt. een appelboor om een gaatje in de deksel te 

maken Het is handig om de spullen te voorzien van een naam of sticker.  

 



De kleuters maken in de weken voor St. Maarten een lampion van papier op school. 

 

Kleuterklas en klas 1 t/m 3: 

De Sint Maartenliedjes die de kinderen ter voorbereiding zingen zijn te beluisteren op de site van 

Vrijeschoolliederen.nl:                                                                                                                                                                 

-Ik loop hier al met mijn lantaren  

-Lantaren, lantaren (3) 

-Sinte Maarten had een mantel aan  

-Sint Maarten reed door weer en wind  

-Sint Maarten: Daar rijdt door de avond (kleuters alleen 1e couplet)  

 

De liedjes worden ook in de week van St. Maarten (vanaf ma t/m vrij) met de kleuters en hun ouders 

gezongen in de kleutertuin om 8.30u-8.45u. Ouders zijn dan welkom! 

Ook ouders van klas 1 t/m 3 zijn welkom en kunnen om 8.30-8.45u de liedjes op het achterplein 

zingen met ondersteuning van klas 1/2. 

 

 

Sint Maartensoptocht gehele school 

 

Op vrijdag 11 november vanaf 16.45 uur verwachten 

wij de kleuters en peuters op het grote schoolplein 

waar ook álle ouders staan. De ouders van de kleuters 

halen de lampion op (met stokje) in de kleutergang. De 

kinderen van klas 1/2 en 3 gaan naar hun eigen klas.                                                                                

                                                                                                                                      

Om 17.00 uur vertrekt de optocht, de kleuterjuf 

met kleuters en hun ouders lopen voorop, daarna de 

peuters, de rest volgt met hun ouders in een lange rij 

richting het bos.  

 

 

 

-Klas 4 verwachten wij om 16.15u op school. Zij kleden zich dan om en gaan met het appelvrouwtje 

voorafgaand aan de optocht het een en ander klaarzetten in het bos en daarna op de plek staan waar 

de optocht van peuters t/m klas 3 langs zal komen. 

 

Na de optocht om ±17.45u is er voor alle kinderen 1 pannenkoek en 1 beker drinken.       

Ze mogen dit in de gang bij de betreffende tafel ophalen en daarna in de klas zitten (klas 1 t/m 3) of 

op de banken in de kleutertuin (met ouders erachter)tot de opening van de herberg om ±18.00 u. 

Ouders klas 1 t/m 3 lopen door naar het plein. 

 

-Wij houden geen rekening met allergieën, de ouder verzorgt dan zelf de pannenkoek.  

                                                                                                                           

Sint Maartensherberg op het plein: voor de 

ouders is er vanaf ±18.00u eten en drinken te 

koop bij de Sint Maartensherberg georganiseerd 

door de kinderen en ouders van klas 5/6 die met 

de opbrengst een deel van het schoolkamp bij 

elkaar verdienen. De Herberg is in de vorm van 

een kraampjes markt; er wordt niet bediend; 

iedereen mag bij de kraampjes zelf iets halen. 

Er wordt gebruik gemaakt van een puntenkaart. 

Bij de ingang van de herberg is een kassa waar 

u een puntenkaart kunt kopen van €3,- (0,50 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50) of €6,- of €10,- .   

Wat staat er op het menu? Bijvoorbeeld: 

pompoensoep, hartige taart, pizza, zoete taart, 

pannenkoek en glühwein. Kortom genoeg om 

weer lekker warm te worden en met een gevuld buikje naar huis te gaan. Bovendien is het altijd erg 

gezellig! Iedereen is van harte welkom.  

 

 



 

Kom allen zoveel mogelijk op de fiets!                                                                         

-Let op!: fietsen stallen op het parkeerterrein Kortestraat (naast de school) in de 

parkeervakken! Dus hier geen auto’s parkeren!                                                                                                                                 

-De toegang naar school vrij houden, ook bij de hoofdingang (leerkrachten) i.v.m. optocht!                       

-De toegang van de kleuters vanaf de Kortestaat is gesloten.                                                  

Toch met de auto, dan in de buurt van de school parkeren, in de parkeervakken aan de 

Rusthuisstraat of op plekken in de buurt waar het toegestaan is!  

 

-Geen plek, dan in de parkeervakken aan de Kottenseweg of de Wooldseweg parkeren.                                                                                                                

-Schoenen die nat mogen worden of laarzen zijn sterk aan te raden! 

Bij regen is regenkleding handig, bij koud weer warme handschoenen.                                                                                                                    

Voor jonge kinderen raden wij aan een buggy mee te nemen.   

-Een gasaansteker kan heel handig zijn om het waxinelichtje (weer) aan te steken.                                                  

-Jongere broertjes/zusjes van kleuters en peuters zijn welkom om mee te doen aan de optocht. Voor 

hen is er een pannenkoek en warme chocolademelk (of sap) na de optocht. 

 

Sint Maartensfeest: veiligheid                                                                                     

Tijdens het Sint Maartensfeest (optocht en plein) zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kind.  

 

Sportief Uitje in de herfstvakantie 

Kom jij ook mee handballen in de herfstvakantie? 

Op donderdagmiddag 27 oktober van 14.00-

16.00 uur organiseert HCW een gezellige én 

sportieve middag voor kinderen die benieuwd 

zijn naar de sport handbal. Een dynamische 

teamsport voor jongens en meiden die van 

actie houden! 

Samen met andere kinderen van 6 t/m 12 

jaar gaan we een heleboel leuke oefeningen 

doen en spelletjes spelen die te maken 

hebben met deze snelle, stoere en leuke 

balsport.  

Reactiesnelheid, weerbaarheid, 

uithoudingsvermogen, motoriek en tactisch 

inzicht zijn erg belangrijk bij handbal. Dat 

maakt de sport zo onwijs gaaf om te spelen, 

maar ook zeker om naar te kijken. Benieuwd 

of het was voor jou is? 

Je bent van harte welkom in de Sport- en 

Turnhal in Winterswijk. Neem vooral iemand 

mee om er samen een leuke sportieve middag 

van te maken. De deelname gratis en je gaat 

niet met lege handen naar huis. Vooraf 

aanmelden is niet nodig. 

 

Zien we je daar? 

Waar: Sport- en Turnhal aan de Parallelweg 9 in Winterswijk 

Wanneer: 27 oktober van 14.00-16.00 uur 

Doelgroep: Jongens en meiden van 6 t/m 12 jaar  

Voor meer informatie neem een kijkje op https://hcw.nl/hcw-handbal-experience/. 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhcw.nl%2Fhcw-handbal-experience%2F&data=05%7C01%7Cadministratie%40deesch.nl%7C91e7b91fda2a4517f4e608daad0bdcd4%7C7ed8beccba724e18a5e390adcf600712%7C0%7C0%7C638012563714907299%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hFYooOCU%2FNQJXNdAIBV07IEcRDuf8A66WdybnWVS1u0%3D&reserved=0


Veilig Verkeer Nederland  
afd. Winterswijk 
 

 

Aan de ouders of verzorgers 
van de basisschoolleerlingen  

in de gemeente Winterswijk, 
 

Jaarlijks vallen er onder de schoolgaande jeugd in het verkeer veel dodelijke slachtoffers. 
Het aantal kinderen met lichamelijk letsel is nog vele malen groter. 

Een belangrijk deel vindt zijn oorzaak in technische gebreken aan de fiets of in onvoldoende 
zichtbaarheid van de fiets. Daarom worden in de maand oktober door vrijwilligers van Veilig 

Verkeer Nederland technische fietscontroles uitgevoerd op alle basisscholen. 
 

Dit jaar kunnen wij helaas geen reparaties meer aan de fiets uitvoeren tijdens de controle. 

Een fiets is dus goed- of afgekeurd ook al is het defect makkelijk te verhelpen. De 
controle heeft hiermee een strenger karakter gekregen.  
Als u de fiets van uw kind controleert denkt u dan vooral aan de volgende punten: 

- Een trapper moet een zichtbaar stroef oppervlak hebben: ribbels, puntjes etc. Bij een 
glad oppervlak is de fiets afgekeurd! 

- Verlichting is goed als het lichtpunt een schijnsel op de hand laat zien. De hand hou je 
op ongeveer 10 cm afstand van het lichtpunt. Is er geen schijnsel zichtbaar dan is de 
fiets afgekeurd. 

Onderstaande controlelijst gebruiken we bij de fietscontrole. Hiermee kunt u zelf controleren 
of de fiets aan alle eisen voldoet. 

Als de fiets niet aan al deze eisen voldoet wordt hij afgekeurd. 
 

Zit het stuur goed 
vast 

 

Zitten de handvatten 
goed vast 

 

Heb je een bel en 
werkt hij goed 

 

Werken de remmen 

goed 

 

Werkt het voorlicht 

goed 

 

Werkt het 

achterlicht goed 

 

Heb je zijreflectie in 

je wielen 

 

Heb je reflectie in je 

trappers 

 

Hebben je trappers 

een stroef oppervlak 

 

Heb je een rode 

achterreflector 

 

Zijn er geen andere 

gebreken 

 

 

 

De fiets van uw kind zal door Veilig Verkeer Nederland  

gecontroleerd worden op: 10 november 2022 

 

Met vriendelijke groet, Marcel Zieverink en Bert Grevers  
 

Wat bedoelen we met zijreflectie: 
Reflecterende streep aan beide 
zijden van elke fietsband of 
minimaal 2 reflectoren per wiel 
 
Zijn er andere gebreken? 
Technische gebreken aan de fiets die 
de veiligheid van fietser en/of 
anderen in gevaar kunnen brengen. 
 

 


