
 

 

25-11 Mijn Rapportfolio:  

Zo ben ik 

Zo werk ik 

 

26-11 Vrij: groep 1 t/m 4 en 

Rupsen/Vlinders 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: esdoorn@wonderwijs.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Week 47  22 november 2021 

 

Cato 5 
Luuk 7 

Mihailo 5 
Joshua 7 
Silvijn 4 
Jenna 5 
Lisa 9 
Nola 8 
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Pietengym 
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in ons land. Het sinterklaasfeest willen we ook dit jaar weer groots gaan 
vieren met alle kinderen tijdens de Pietengym. 
Hier leren ze wat echte Pieten allemaal moeten kunnen. We lopen over daken, gooien pakjes in de 
schoorsteen, springen van dak naar dak en nog veel meer… 
 
Heeft uw kind een stoer Pietenpak, een Sinterklaaspak, 
Pietenmuts, mijter of iets anders om aan te trekken? Laat 
hem of haar deze dan meenemen en vergeet de 
gymschoenen niet. 
De groepen 5 t/m 8 hebben vrijdag 26 november 
Pietengym tijdens de reguliere gymtijd.  
De groepen 1 t/m 4 hebben dinsdag 30 november 
Pietengym tijdens de reguliere gymtijd. 
 

Mijn Rapportfolio 
Aanstaande donderdag, 25 november, hebben de leerkrachten het onderdeel ‘Zo 
ben ik’ en ‘Zo werk ik’ ingevuld in het Rapportfolio. Voor de kleuters die in 
augustus zijn gestart is alleen ‘Zo ben ik’ ingevuld. 
 
In de bijlage vindt u de uitleg hoe u zich de eerste keer kunt aanmelden in het 
Rapportfolio.  

Schoen zetten 
Woensdag 24 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen zetten!  

Wilt u uiterlijk woensdag uw kind een schoen meegeven, voorzien van naam? 
 

Oudergesprekken 
De komende weken willen wij naar aanleiding van MijnRapportfolio graag met u in gesprek over de 

ontwikkeling van uw kind. We willen deze gesprekken fysiek op school houden.  
Houdt u hierbij zelf goed de 1.5 m in de gaten?  

Vanaf groep 5 mag uw zoon of dochter bij het gesprek aanwezig zijn.  
U kunt zich via Klasbord inschrijven voor het gesprek. 

 

Corona 
Helaas lopen de Corona besmettingen in Nederland weer flink op en zijn de maatregelen weer wat strenger. 

Wij willen er alles aan doen om te voorkomen dat er op school een grote uitbraak komt en groepen in 
quarantaine moeten. We hebben elkaar daarvoor nodig! 

We vragen de ouders dan ook om niet meer op het schoolplein te komen en de kinderen weer alleen het 
plein op te laten lopen. Wilt u er ook op letten dat u bij de ‘oudbouw’ niet op dat pleintje gaat staan,  

omdat de groepen daar verzamelen en kinderen en leerkrachten dan tussen de ouders door moeten lopen. 
 

Bijlagen 
• Uitleg Mijn Rapportfolio 

 


