Week 47 16 november 2020

De jarigen van de komende week
Lisa 4
Lenthe 11
Xavi 9
Cato 4
Mihailo 4
Luuk 6
Juf Anke

18-11 Studiedag:
Kinderen vrij

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

Metamorfose Sint
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer met zijn Pieten aangekomen in ons land.
Op school gaan wij natuurlijk ook weer veel aandacht geven aan dit gezellige feest.
In de onderbouw wordt iedere dag naar het Sinterklaasjournaal gekeken. We zijn benieuwd wat er de
komende weken allemaal nog gaat gebeuren. Het is ieder jaar weer spannend!
Vanavond gaan een aantal ouders van de AC en leerkrachten de school weer in Sinterklaassfeer brengen.
Heel veel succes en alvast heel hartelijk bedankt!

Studiedag
Woensdag 18 november zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag.
Wij gaan ons voornamelijk bezig houden met ons nieuwe Rapportfolio. Omdat alles opnieuw wordt
vormgegeven zal het Rapportfolio voor de ouders niet klaar zijn op 26 november, maar op 3 december.
We zijn erg benieuwd wat jullie van de nieuwe opzet zullen vinden.

Inloopmiddag
Op donderdag 19 november staat de inloopmiddag voor alle groepen gepland.
Helaas kan dit in verband met de coronamaatregelen niet door gaan.

Ongelukjes
In de kleutergroepen is nog wel eens een ongelukje waardoor een kind schone kleren aan moet.
Hebt u misschien nog wat oude kleren voor ons? Met name broeken. Alvast dank!

Vanuit de gemeente Overbetuwe
Sjors sportief en Sjors creatief
Er zijn al 963 inschrijvingen zijn voor Sjors creatief en Sjors sportief. Dat is echt fantastisch! Helpen jullie
mee om de 1000 inschrijvingen voor Sjors Sportief/Creatief voor het einde van 2020 te behalen?
Voor het jaarbeeld van Overbetuwe Beweegt zijn we op zoek naar leuke quotes van kinderen (en/of
ouders) die met Sjors Sportief te maken hebben.
Heb je een leuke quote, dan kun je mailen naar: l.bottema@fortewelzijn.nl
Meedoenregeling
In de bijlage vinden jullie een folder over deze regeling.
Go!
Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen met overgewicht de mogelijkheid hebben om via GO! op
weg te worden geholpen naar een gezonde leefstijl. Zie de bijlage van GO!.

Bijlagen



Meedoenregeling
Go!

