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De jarigen van de komende week 

 

Week 46  15 november 2021 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: esdoorn@wonderwijs.nl 

Telefoon: 0481-371349 

 

Lisa 5 
Xavi 10 

 
Juf Manon, juf Anke 
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Thema-avond 
Zoals eerder gedeeld, gaan we de thema-avond online verzorgen. Dit gaan we doen via Teams. U kunt 
deelnemen aan de thema-avond door op onderstaande link te klikken:  
https://bit.ly/3D3Lsa1 
 
Na de korte plenaire start, verschijnen in de chat de links naar de verschillende workshops. Het kan zijn 
dat u -wanneer u gebruik maakt van uw mobiele telefoon- de app ‘Microsoft Teams’ moet downloaden. 
De audio staat standaard uitgeschakeld, maar eventuele reacties of vragen kunt u geven via de chat.  
 
Om 19.30 uur starten we gezamenlijk. Om 19.40 uur beginnen de eerste workshops. U kunt kiezen uit:  

• Een dagje op De Esdoorn Early Years (groepen 1/2)  

• Een dagje op De Esdoorn Milepost 1 (groepen 3/4)  

• Een dagje op De Esdoorn Milepost 2 (groepen 5/6)  

• Een dagje op Lichtenbeek  

• LIST (leesaanpak)  
 
De workshops duren 20 minuten. Om 20.00 uur kunt u wisselen naar één van de andere workshops en 
rond 20.25 uur sluiten we het af.  
 
Als u zich niet heeft aangemeld via de intekenlijst maar nu tóch nieuwsgierig bent, bent u van harte 
welkom!  
Op deze avond wordt normaal gesproken ook altijd het jaarverslag van de MR en de AC toegelicht en de 
begroting van de AC gepresenteerd. Omdat de online Thema-avond zich alleen zal richten op de 
workshops, staan de jaarverslagen nu als bijlage in dit Esdoornblaadje.  
 

Bedankt! 
Afgelopen vrijdag is de school omgetoverd in Sinterklaassfeer. Wat ziet het er weer gezellig uit.  

De kinderen kwamen vanmorgen vol bewondering binnen! 
Aan alle ouders en collega’s die hier aan mee hebben geholpen: 

 
 
 
 
 

Inloopmiddag 
In verband met de aangescherpte maatregelen rondom Corona wegens de oplopende besmettingen  

kan de inloopmiddag aanstaande donderdag helaas niet doorgaan. 
Misschien een extra reden om deel te nemen aan de thema-avond van aanstaande dinsdag? 

 

Bijlagen 
• Jaarverslag MR 

• Jaarverslag en begroting AC van 2021-2022 

• Verslag Kinderraad van 8 november 
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