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Week 40 28 september 2020

De jarigen van de komende week
Dianne 11
Saar 4
Esra 8
Ruben 10
Juf Nathalie

28-09

MR vergadering
aanvang 19.15 uur

30-09

Kinderboekenweek
Thema: En toen?
Over geschiedenis

02-10

Evaluatie HP’s
Lichtenbeek op MRF

Website: www.obsdeesdoorn.nl
e-mail: info@obsdeesdoorn.nl
Telefoon: 0481-371349

Kinderboekenweek
Op woensdag 30 september start de Kinderboekenweek 2020. Dit jaar is het thema 'En toen?'.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we geen tijdmachine nodig om terug in de tijd te gaan,
want met boeken brengen we geschiedenis tot leven!
Vanwege de coronamaatregelen ziet de Kinderboekenweek er dit jaar wel wat anders uit.
De jaarlijkse boekenmarkt kan helaas niet doorgaan. Wel vieren we de feestelijke opening van de
Kinderboekenweek (in de eigen klas) en besteden we extra tijd en aandacht aan (voor)lezen en boeken.
Ook in de bibliotheek en de Kinderboekwinkels is aandacht voor de Kinderboekenweek.

Ouders van de AC zijn actief geweest om in de zaal ook
aandacht te besteden aan de Kinderboekenweek door een
hoekje te maken met posters, tekeningen en boeken.
Helaas kunt u het dit jaar niet zien, vandaar deze foto.
Ouders heel erg bedankt!

Schoolgids
We hebben een nieuwe schoolgids. Dit jaar hebben wij hem laten opmaken door een bedrijf en heeft hij
een prachtige uitstraling gekregen. Een mooi moment om hem nog eens goed door te lezen!
Wij zijn er bijzonder trots op!
We plaatsen hem op de website en voor u alvast hierbij een link.
https://wonderwijs.h5mag.com/schoolgids_de_esdoorn_2020-2021
Navigeren in de schoolgids kan op verschillende manieren: via ‘inhoudsopgave’ naar de verschillende
hoofdstukken, op de zwarte balk onderin met de pijlen rechtsonder en inhoudsopgave linksonder in de
zwarte balk, binnen de hoofdstukken kunt u scrollen.

IPC
Op dit moment is iedereen weer druk bezig met het nieuwe IPC-thema.
Er wordt weer volop doelgericht gewerkt aan allerlei activiteiten.
We wensen alle kinderen veel speel- en leerplezier!
Early Years (kleuters): Vakantie
MP 1 (groepen 3/4): Circus
MP 2 (groepen 5/6): Mode
MP 3 (groepen 7/8): Kermis

Verkeerveiligheid
De afgelopen weken heb ik regelmatig gekeken bij de start van de school hoe het gaat met de
verkeersveiligheid als de kinderen worden gebracht. Er is veel verkeer op dat moment, veel ouders
brengen de kinderen met de auto en dit zorgt voor veel drukte en onveiligheid voor de kinderen.
Ik wil daarom een dringend verzoek doen om te voet of met de fiets naar school te komen.
Als u tóch met de auto komt, wilt u dan héél voorzichtig zijn op de parkeerplaats achter de school.
Vorige week is er al bijna een kind aangereden!

De gemeente heeft vorige week ook meegekeken en besloten om
paaltjes te plaatsen op de stoep bij de parkeerplaats aan de
achterkant van ons gebouw. Hiermee willen we voorkomen dat
ouders op de stoep gaan parkeren. Als u langs de stoeprand stopt,
dan graag uw kind meteen uit laten stappen en verder rijden.
Als u uw kind wilt uitzwaaien dan graag parkeren in de daarvoor
bestemde vakken, eventueel in een andere straat.

Laten we er sámen voor zorgen dat ieder kind veilig op school aankomt en weggaat!

Kinderburgemeester
Kort voor de zomervakantie heeft de gemeente Overbetuwe een nieuwe kinderburgemeester gekregen:
Julia Meeuwsen. Zij zou het leuk vinden om kennis te maken met veel kinderen uit Overbetuwe.
Vanaf vorige week is zij zichzelf actief aan het introduceren als vertegenwoordiger van de jongste
inwoners van deze gemeente bij enkele scholen in onze verschillende kernen. Ze is ook bij ons op school
geweest. Alle kinderen krijgen vandaag een folder mee met informatie en de vraag om een enquête in te
vullen over speelruimte in de gemeente Overbetuwe. Laat je stem horen!

Corona
Het bestuur van Wonderwijs heeft een brief voor alle scholen gemaakt over de afspraken inzake Corona.
In de brief staat een en ander nog eens op een rij. Maatregelen waar wij als school inmiddels ook al
invulling aan hebben gegeven. U kunt ze vinden in de bijlage.

Bijlage





Brief Wonderwijs over Corona
Onderwijs Corona in schema
Nieuwste protocol RIVM
Folder enquête speelruimte (krijgen de kinderen ook mee naar huis)

