Week 48 23 november 2020

De jarigen van de komende week
Joshua 6
Jenna 4
Lisa 8
Nola 7
Max 6
Giel 9
Amir 12
Juf Jessica

27-11

Vrij: Groep 1 t/m 4
Rupsen/Vlinders

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

Bericht van Sinterklaas
Lieve kinderen van De Esdoorn en Lichtenbeek,
Wat is de Sint blij om weer in het land te zijn,
in Nederland voelt hij zich o zo fijn.
Jullie hebben vast wel van Corona gehoord,
gelukkig hebben we daar geen last van aan boord.
Dat willen we graag zo houden,
want straks worden ook de Sint en zijn pieten verkouden.
Daarom zal het allemaal net even anders gaan,
dit schrijft de Sint dan ook met een traan.
Elk jaar komt de Sint langs in de klas,
hij wou dat het dit jaar weer zo was.
Helaas moet hij in de speelzaal blijven samen met zijn pieten,
maar kan daar gelukkig wel van jullie mooie liedjes genieten.
Voor de ouders zal het ook een beetje anders zijn dit jaar,
normaal stonden jullie samen met jullie kinderen klaar.
Nu zullen de kinderen mij zonder jullie op staan wachten,
maar de glimlach op hun gezichtjes zal het allemaal wel verzachten.

Het wordt sowieso een gezellige dag,
en sluiten we hem af met een grote lach!
Groeten van Sint en piet

Pietengymnastiek
De sint is weer in het land! Tijdens de gymlessen wordt dit natuurlijk niet vergeten.
Daarom is er ook dit jaar weer pietengym in de grote gymzaal van de Helster waarbij de kinderen
verschillende gave activiteiten gaan doen die te maken hebben met dit feest. Tijdens de pietengym
mogen de kinderen verkleed komen als Sint of Piet, maar vergeet de gymschoenen niet.
De pietengym vind plaats op:
Vrijdag 27 nov  groepen 5 t/m 8
Dinsdag 1 dec  groepen 1 t/m 4
Met sportieve groet,
Vakdocent bewegingsonderwijs
Gaby te Dorsthorst

Ouderbijdrage
De Activiteitencommissie doet dit jaar de inning van de ouderbijdrage via een betaalverzoek.
Dit werkt fantastisch! Er is nu al 61% van de ouderbijdrage binnen. Alvast heel hartelijk dank hiervoor!!!
Bent u het nog vergeten? Dan is dit voor u misschien een mooie herinnering!

Verkeerssituatie
Een aantal weken geleden heb ik u gevraagd of u bij het halen en brengen van de kinderen wilt letten op
de veiligheid. De Gemeente heeft toen paaltjes gezet bij de stoep aan de Bachstraat, zodat auto’s niet
meer de stoep op rijden. Helaas zien we nog steeds ouders die op de stoep gaan staan. Dit veroorzaakt
gevaarlijke situaties. Ouders met kinderwagens en kinderen die op de stoep lopen worden gehinderd.
Op de parkeerplaatsen wordt soms dubbel geparkeerd en niet goed gekeken bij het wegrijden.
Er komen daar ook veel ouders en kinderen met fietsen.
U wilt graag dat uw kind in een veilige omgeving naar school kan gaan, wilt u er dan óók voor zorgen dat
andere kinderen veilig naar school kunnen gaan?
Ik heb vanmorgen met een politiepet op aan de achterkant van de school gestaan (Bachstraat).
Ik zal dit de komende tijd even blijven doen, maar ik vraag uw nadrukkelijke medewerking!
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid moet het toch gaan lukken!

