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De jarigen van de komende week 

 

Week 44  01 november 2021 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: esdoorn@wonderwijs.nl 

Telefoon: 0481-371349 

 

Suus 4 
Rosa Lee 6 

Joep 5 
Robin 10 
Emma 7 

 
Juf Karin 

Meester Machel 
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Mijn Rapportfolio 
 
Vóór de herfstvakantie zijn de IPC thema’s afgesloten.  
De doelen die tijdens het thema zijn behandeld zijn beoordeeld in het 
Rapportfolio. Vanaf groep 5 hebben de leerlingen ook zichzelf beoordeeld.  
U kunt dit vinden in het Rapportfolio onder IPC.  

 

IPC 
De komende weken gaan alle groepen weer aan de slag met een nieuw IPC thema.   

Hier zal aan worden gewerkt tot de kerstvakantie.  
 

 
 Kleuters: Aan tafel! 

Groepen 3 en 4: Speelgoed.  
Groepen 5 en 6: Zij maakten het verschil.   

Groepen 7 en 8: Nederland wordt Nederland.   
  

 

  
  
  
  
  
 

We wensen alle kinderen, meesters en juffen weer een leerzame periode toe!  
 
 

Invallers tekort  
In de week vóór de herfstvakantie hadden we te maken met meerdere zieke leerkrachten. Omdat we 
verwachten dat dit de komende maanden vaker het geval zal zijn, willen we jullie op de hoogte brengen 
van de stappen die we in zo’n situatie doorlopen. 
Zodra er een leerkracht ziek is, nemen wij contact op met de invalpool (IPPON) om een vervangende 
leerkracht aan te vragen. Helaas staat er veel druk op de vervangerspool en raakt die snel leeg in deze 
maanden. Als de vervanging niet lukt met een leerkracht uit deze invalpool, dan worden de parttime 
leerkrachten (met andere werkdagen dan de ziektedag) benaderd om in te vallen. Als dat ook niet lukt 
proberen we interne vervanging te regelen. Denk aan het inzetten van een intern begeleider, directeur, 
onderwijsassistent, stagiaire, enz. We hebben dit jaar veel mensen die werkzaamheden buiten de klas 
uitvoeren die we dan eventueel (kortdurend) in kunnen zetten als vervanging. 
Als dit alles niet mogelijk is, worden de leerlingen de eerste dag verdeeld over de andere groepen. Vanaf 
de tweede dag zonder vervanging moeten we u helaas vragen om de kinderen thuis te houden. We 
streven ernaar kinderen niet langer dan één dag thuis te houden. Als we hier tóch meerdere dagen achter 
elkaar mee te maken hebben, blijven er op elke schooldag andere groepen thuis. Ouders van de 
betrokken kinderen worden de dag van tevoren geïnformeerd. 
We hopen heel erg dat we hier niet mee te maken krijgen. 
 
 



Week van de Pleegzorg 
We willen in Nederland het liefst dat alle kinderen opgroeien in een veilige en stabiele omgeving. Binnen 
het gezin waar ze op hun plek zijn. Maar soms is dat niet mogelijk. Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor 
langere tijd niet bij hun ouder(s) wonen. Soms voor korte tijd, soms voor lange tijd. Dan is het fijn als een 
kind bij een ander gezin wordt opgevangen. 
  
In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat ook onze wereld onverwacht heel anders werd. Als we niet 
in de zorg werkten, werkten we vanuit thuis of vanuit een leeg klaslokaal en was het contact met anderen 
vooral online. Ook voor onze kinderen op school werd het anders en lange tijd werd er vanuit thuis 
lesgegeven. Voor heel veel andere kinderen was er in 2020 geen veilig en stabiel thuis. Voor deze 
kinderen telt iedere dag en daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor pleegzorg. 
  
Week van de pleegzorg 
In de week van 3 tot en met 10 november is het in Nederland “de week van de pleegzorg”. In die week 
wordt waardering uitgesproken voor pleegouders die zich inzetten voor pleegkinderen, en vragen we 
aandacht om meer pleegouders te werven. Hoewel pleegouders vaak vinden dat het vanzelfsprekend is 
wat zij doen, willen we deze pleegouders bedanken voor de mogelijkheden die zij bieden voor kinderen. 
Zij verdienen wat ons betreft een warm ‘dank je wel!’. 
  
Pleegouders nodig 
In Gelderland zijn we op zoek naar veel nieuwe pleegouders. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
zoveel mogelijk in een veilige en stabiele omgeving opgroeien bij hun ouders. En voor kinderen die 
(tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, zoeken we pleeggezinnen waar het kind ‘zo thuis mogelijk is’ en daar 
kan opgroeien. Het liefst binnen het netwerk (familie, vrienden, kennissen) of in de buurt van school en 
vriendjes. 
  
Klik op de afbeelding (of op deze link: https://youtu.be/znHb6nck0hc) voor de oproep om meer 
pleegouders: 
  

 
   
Hart en huis 
Wil jij ook je huis en je hart openstellen en wil jij je ook inzetten voor kinderen die niet bij hun ouders 
kunnen opgroeien? Wil je meer weten over pleegouderschap? Ga voor meer informatie 
naar www.openjewereld.nu  en ontdek hoe jij kunt helpen. 
  

Bijlagen 
• Agenda MR vergadering. 

• Groep 8 krijgt folders mee over het voortgezet onderwijs. 

• Groep 5 t/m 8 krijgt een folder mee over de Muziekschool in Elst. 

 

 

https://youtu.be/znHb6nck0hc
http://www.openjewereld.nu/
https://youtu.be/znHb6nck0hc

