
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe directeur! 
 

                           Deventer, 10 maart 2023  

 Aan de ouders/verzorgers van De Esch  

                           Betreft: nieuwe directeur  

  

  

  

Beste ouders (en teamleden),  

  

Na het vertrek van Joke Rebel en de interim-periode van Marco König is het vanaf het nieuwe schooljaar 

tijd voor een permanente opvolger van de directie van de school.  

  

In overleg met de MR is de afgelopen tijd besloten dat een interne Athena-kandidaat voorrang verdiende 

bij de werving en selectie. Er zijn gesprekken gevoerd met de  

benoemingsadviescommissie (BAC) en met het team van De Esch. Het positieve advies is inmiddels door 

mij bevestigd. Dat betekent dat ik bekend mag maken dat met ingang van het nieuwe schooljaar Charlotte 

Crince Le Roy de nieuwe directeur zal worden van de school.  

  

Charlotte werkt al geruime tijd als IB-er, leerkracht en directeur voor de Noorderkroon in Enschede. Na het 

afronden van haar opleiding als directeur vakbekwaam heeft zij nu een jaar lang samen met een collega de 

eindverantwoordelijkheid voor deze school gedragen en dat doet zij goed! Charlotte brengt gedegen 

kennis mee op het gebied van onderwijs en kwaliteit, het vrijeschool leerplan en de pedagogische 

uitgangspunten en heeft inmiddels al aardig wat ervaring opgedaan op de andere directie-gebieden. In het 

jaar voorafgaand aan haar benoeming als directeur heeft zij namelijk ook al directieverantwoordelijkheden 

gedragen op De Noorderkroon. Uiteraard zal Charlotte zichzelf nader voorstellen aan de ouders.  

  

Zoals binnen Athena gebruikelijk is worden startende directeuren altijd begeleid. Dat kan zijn met een 

externe coach of vaak ook door een ervaren collega. Daarbij zal de komende maanden een gedegen 

overdracht worden verzorgd door Marco.  

  

Ik ben de BAC-leden (ouders en leerkrachten) zeer dankbaar voor hun zorgvuldige en grondige 

voorbereiding en gespreksvoering en heb er alle vertrouwen in dat Charlotte het goede werk dat Marco dit 

jaar met het team heeft opgezet zal kunnen voortzetten!  

  

Ik wens iedereen nog een fijne tijd toe tot het einde van het schooljaar.  

  

Hartelijke groet,  

  

Peronnik Veltman  

Bestuur Vrijescholen Athena  



 

 

 

Vertrouwenspersoon van De Esch  

Elke school heeft een vertrouwenspersoon. Er is een intern vertrouwenspersoon en een extern 

vertrouwenspersoon.  

Interne vertrouwenspersoon  

Basisschool De Esch heeft een interne vertrouwenspersoon. Haar naam is Juf Inga van klas 3-4. Bij 

haar kunnen leerlingen en ouders terecht met klachten en/of zaken die men vertrouwelijk wil 

bespreken en dat niet direct met leraar of directie willen doen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over 

klachten als pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie, of over racisme.  

Je kunt Juf Inga bereiken door haar aan te spreken en een afspraak te maken. Werkdagen zijn 

maandag en dinsdag.  

Of een afspraak via de mail maken op mail adres: vertrouwenspersoon@deesch.nl  

 

Extern vertrouwenspersoon   

De intern vertrouwenspersoon, vaak een leerkracht, is snel te benaderen. Een nadeel kan zijn, dat hij 

of zij betrokken is bij de school. Het is voor de intern vertrouwenspersoon soms moeilijk om onpartijdig 

te blijven als de klacht een collega betreft. De wet verplicht daarom, dat elke school naast een intern 

vertrouwenspersoon ook een extern vertrouwenspersoon moet hebben, hij of zij is niet werkzaam op 

de betrokken school. U kunt haar rechtstreeks benaderen, maar kunt ook door de intern 

vertrouwenspersoon, de leerkracht of de directie naar haar worden doorverwezen.  

Extern vertrouwenspersoon voor onze school is:  

Mieke Gondrie info@gripopconflict.nl  

Voor meer info: zie schoolgids   

 

Absentiemeldingen via Parro 

Na de voorjaarsvakantie zijn we begonnen met het melden van absenties voor uw kind in de Parro 

app. Dit gaat eigenlijk heel eenvoudig en met een paar handelingen is de melding in Parro bij de juf 

zichtbaar. Vergeet daarom niet, uw kind op deze manier ziek te melden of af te melden voor een 

bezoek aan de tand-, of andere arts. Er kunnen absentieredenen zijn die niet wenselijk zijn om 

automatisch te verwerken in Parro. Dit zijn oa. Het aanvragen van bijzonder verlof. Hiervoor kunt u 

contact opnemen met de administratie/directie per mail of u mag altijd even binnenlopen…. 

 

Kleuterklas, klas 1-2 en klas 3 

 

Palmpasen:  

De zondag voor Pasen noemen we Palmzondag. Het is de dag die ons herinnert aan de intocht van 

Jezus van Nazareth in Jeruzalem. Veel mensen waren naar die stad om het joodse Paschafeest te 

vieren. Ze hadden gehoord over de vele wonderen die Jezus had verricht en kwamen hem nu jubelend 

tegemoet om hem als lang verwachte koning binnen te halen. Zij sneden palmtakken van de bomen en 

legden die op de weg. 
Het evangelie vertelt ons wat er daarna allemaal gebeurde tot de dood van Jezus en zijn opstanding. 

Elk jaar lopen veel kinderen met een Palmpasenstok over de straten. De feestelijk versierde stokken 

zijn nu ook een teken van de naderende lente. Bovenop de stok prijkt trots een broodhaantje, terwijl 

de versierde hoepel de zon symboliseert. De kransen van rozijnen, gedroogde appeltjes en andere 

versierselen doen ons denken aan de natuur die weer tot leven komt. 
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Voorbereiding Palmpasen  

 

Op vrijdag 31 maart om 12.30 uur vieren de kleuters en klas 1/2 en klas 3 Palmpasen en mogen de 

kinderen weer met die prachtige versierde Palmpasenstokken lopen.             

De ouders van de kleuters mogen ook meelopen. Graag buiten verzamelen in de kleutertuin of op 

het schoolplein. Van daaruit lopen we via de kleuteropgang naar de Kortestraat, kleuters voorop en de 

kinderen van klas 1-2 en klas 3 achter de kleuters aan. Als ouder kan je thuis al vast samen met je 

kind beginnen aan de voorbereiding.  

 

Hieronder afbeeldingen van 2 Palmpasenstokken die wij op de Esch gebruiken:  

 

Klas 1-2 en klas 3: zij maken een Palmpasenstok als kruis m.b.v. twee stevige takken.  

Kleuterklas: zij maken een zonnerad, met een hoepeltje van twijgen.                                            

 

Palmpasenstok klas 1/2/3          Zonnerad kleuterklas 

 
Benodigdheden Zonnerad: kleuterklas 

* Elke ouder kan met zijn kind een mooie stok zoeken (± 40 cm lang en ± 1,5 cm doorsnee) en een 

twijg zoeken die als hoepeltje d.m.v. touwtjes mooi in evenwicht komt te hangen. Je krijgt dan een 

zonnerad, er staat een voorbeeld in de kleuterklas. 
* Bovenaan de stok graag een punt maken, waar het broodhaantje bovenop komt op te staan. In de 

punt van de stok maak je een snee, waar de touwtjes in kunnen hangen.    

* Belangrijk: je hebt een grote stevige vaas nodig (breed van onder en smal van boven) waar de 

stok in komt te staan, zodat je kind met plezier kan werken en deze niet omvalt. Zowel de vaas als de 

Palmpasenstok graag voorzien van naam zodat deze herkenbaar zijn voor je kind. 
* Dan kan je met je kind gedroogd fruit in kleine stukjes knippen, denk aan appeltjes, pruimen, peer, 

rozijntjes etc. Op school maken wij daar een slinger van.                           * De uitgeblazen 

(echte) eieren worden, nadat je met een naald boven en onder een gaatje hebt geprikt, uitgeblazen 

worden, 3 eieren is voldoende. M.b.v. een klein stukje lucifer of satéprikker waar je een draadje aan 

vast maakt (dit doe je in het ei) blijft het ei hangen. Wel graag kant en klaar afleveren (met draadjes 

eraan!) in een eierdoosje voorzien van naam.  

Start versieren Palmpasenstok kleuters: 

 
De Palmpasenstok kan uiterlijk maandag 13 maart om 8.25 u ingeleverd worden, zodat we die dag 

en de daarop volgende weken aan het werk kunnen gaan. (Dit is met Parro al gecommuniceerd binnen 

de Kleutergroep). 

 



 

Palmpasenliedjes:  

De Palmpasenliedjes die wij zingen staan in de liedbundel, handig voor 

als je de liedjes thuis wil meezingen. Vanaf ma 27 maart t/m do 30 

maart om 8.30-8.45u mogen de kleuterouders (1 volwassene) met hun 

kind de Palmpasenliedjes zingen om de zandbakrand in de kleutertuin. 

 

Hulp bij eieren schilderen woe 29 maart vanaf 8.30-10.30u: 

kleuterhelplijst: 

Arnoud, Wout, Julia, Jule 

Palmpasenstokken in elkaar zetten do 30 maart 8.30-10.30u: 

Lynn, Jip, Thije 

 

Wie heeft er buxustakjes voor ons? 

De takjes zijn ter versiering voor op de broodhaantjes (staartjes, 

vleugeltjes) voor de kleuters en klas 1/2. Op donderdagochtend 30 

maart worden de broodhaantjes gemaakt. De buxustakjes mogen aan de 

betreffende leerkrachten gegeven worden. Graag van tevoren even melden, dan weten we of we 

voldoende hebben. 

 

Kleuterhelplijst: hulp bij Paasviering: do 6 april vanaf 8.30-13.00u: 

o.a. hulp bij eieren verstoppen/begeleiden en hulp bij klaarzetten Paasmaaltijd: Jip 

 
 

 
 
Palmpasen klas 1-2 en klas 3 
 

Let op: Willen jullie uiterlijk vrijdag 24 maart onderstaande spullen meegeven zodat we maandag 

27 maart kunnen beginnen? 

 

Maandag 27 maart beginnen wij met het versieren van een Palmpasenstok. 

De kinderen hebben de volgende materialen nodig: 

 

• 2 stokken aan elkaar gebonden van 60 à 75 cm, de verticale stok 

voorzien van een punt (aanpunten met een mes) er wordt een 

broodhaantje opgestoken. 

• 3 uitgeblazen eieren, voorzien van een ophangdraad. Breek een lucifer 

in tweeën, knoop er een draad omheen van ong. 30 cm. Duw de lucifer 

in het uitgeblazen ei, de lucifer zal dwars in het ei gaan zitten en het ei 

kan opgehangen worden. De eieren in een eierdoosje meenemen. 

• Fles/pot met zand, waarin de stok zelfstandig kan staan 

• Gedroogd fruit (rozijntjes, gedroogde appeltjes, abrikoosjes, etc.) 

• Alles voorzien van naam. 

 

Wie heeft er wat takjes buxus voor ons?                                                                  S.v.p. voor 

donderdag 30 maart meegeven. 

 

Vrijdag 31 maart lopen we met de mooi versierde Palmpasenstokken in een optocht achter de 

kleuters aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gevonden voorwerpen 

 

 
 

 
 

Al deze voorwerpen liggen nog op school! Mochten ze niet worden opgehaald, dan gaan ze volgende 

week weg….de kleding wordt aan de kledingbank geschonken.  

 

Parro Jaarboek 

Nieuw: Parro Jaarboek 

 

Onze school heeft met Parro een betrouwbaar en veilig communicatieplatform om ouders een inkijkje 

te geven in het schoolleven van het kind. Door de jaren heen verzamelen we veel mooie herinneringen 

in Parro. Met ingang van 10 maart 2023 komt hier een nieuwe, door ouders veelgevraagde functie bij: 

Parro  

Jaarboek. 

 

Met het Parro Jaarboek kun je als ouder een fotoboek samenstellen met foto’s en mededelingen uit 

Parro. Dit kan direct vanuit de Parro-app of via de laptop. Hiermee kun je op een snelle, makkelijke 

manier herinneringen blijvend bewaren. Leuk als kinderen hun schooltijd willen herbeleven en voor het 

trotse moment bij opa en oma.  

 

Hoe werkt het?  

https://www.parrojaarboek.nl/


Bij het samenstellen kies je eerst welke opties je wilt hebben, zoals het type kaft en voor welke 

schooljaren je het boekje wilt maken. Vervolgens bepaal je de omslagfoto en welke foto’s en 

mededelingen je graag terug wil zien. Parro toont het eindresultaat en de kosten. Vervolgens kun je 

het Parro Jaarboek bestellen. Lees hier meer over de stappen. 

 

Tip: zorg dat je de laatste versie van de Parro-app hebt geïnstalleerd. 

Heb je vragen?  

Het samenstellen, de verzending en de betaling wordt volledig door Parro verzorgd en loopt niet via 

school. De stappen in de Parro-app wijzen voor zich. Kom je er toch niet uit? Dan helpt deze 

supportpagina http://www.parrojaarboek.nl/help je verder. Ook kun je hier contact opnemen met 

Parro voor het geval je er met behulp van die pagina niet uit komt. 

 

 

https://www.parrojaarboek.nl/jaarboek-maken
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