Week 49 30 november 2020

De jarigen van de komende week
Jade 10
Pieter 7
Femke 9
Fien 5
Madelief 5
Juf Marianne

Deze week
Oudergesprekken
facultatief
03-12

Rapportfolio klaar
voor ouders Esdoorn

04-12

Sint op school

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

Sint op school
Aanstaande vrijdag 4 december zal Sinterklaas met zijn Pieten bij ons op school komen.
Helaas kunt u er dit jaar niet bij aanwezig zijn. We wachten Sint en Piet buiten op de speelplaats op en
zullen ze daar welkom heten. Als u buiten de hekken blijft, kunt u wel even meekijken én zingen.
Let u wel op de 1,5 meter afstand tot elkaar?

MijnRapportfolio
Vanaf donderdag 3 december kunt u MijnRapportfolio (MRF) weer inzien. We hebben er de afgelopen
maanden hard aan gewerkt om het wat compacter, duidelijker en overzichtelijker te maken.
De onderdelen zo ben ik en zo werk ik zijn aangepast en ingevuld. Vanaf groep 5 hebben de kinderen dit
onderdeel ook zelf ingevuld. De resultaten van de vakgebieden spelling en rekenen worden nog als bijlage
toegevoegd. In maart zullen alle vakgebieden zijn verwerkt in MRF, evenals de doelen voor IPC.
De uitslagen van de halfjaarlijkse Cito toetsen die we in oktober hebben afgenomen zijn ook als bijlage
toegevoegd. De toetsresultaten vallen tegen, dit is een landelijk beeld.
Deze week kunt u via Klasbord nog een filmpje zien met een toelichting op MRF.
We hopen dat de nieuwe onderdelen jullie duidelijkere en betere informatie over uw kind geven.
We gaan in dezelfde lijn verder met de ontwikkeling van de andere onderdelen van MRF.

Oudergesprekken
De komende weken willen wij naar aanleidng van MijnRapportfolio graag met u in gesprek over de
ontwikkeling van uw kind. Vanaf groep 5 mag uw zoon of dochter bij het gesprek aanwezig zijn.
Omdat we de ouders momenteel zo weinig kunnen zien, hebben we ervoor gekozen de gesprekken in
principe fysiek te houden als iedereen zich daar goed bij voelt. Er zijn leerkrachten die de gesprekken
liever online houden, zij zullen dat aan u laten weten. Als u ook liever het gesprek online houdt, kunt u dat
aan de leerkracht doorgeven. We respecteren hierin ieders keuze.
U ontvangt deze week een uitnodiging om zelf een afspraak in te plannen.
Wilt u goed letten op de afstand van 1.5 meter en in de gangen een mondkapje dragen?
Wij gaan ervan uit dat u geen corona-gerelateerde klachten heeft,
dan moet het gesprek online plaatsvinden.
Wilt u pas binnenkomen als er geen andere ouders bij het lokaal zitten te wachten?

Burgemeester
Burgemeester Hoytink, van Overbetuwe heeft gevraagd of ze een bezoek aan onze school mag brengen.
Ze wil graag kennismaken met onze school en meer weten over het onderwijs in haar Gemeente.
Aanstaande donderdag zal zij een kijkje komen nemen bij ons.
Ze zal ook in gesprek gaan met kinderen van de Kinderraad.
Wie weet of er iets te regelen valt met de burgemeester????

Kerstviering
In verband met Corona kunnen we dit jaar helaas geen kerstviering in de avond houden.
We hebben ervoor gekozen om een kerstontbijt te gaan houden in iedere groep. Dit betekent dat de
kinderen ’s middags ook gewoon naar school gaan en de vrije middag dus vervalt.
Vrijdagmiddag 18 december zijn alle kinderen wél vrij!
Na deze week zult u verdere informatie over de kerstviering ontvangen.

Bedankt voor uw bijdrage aan de schoolbieb!
Tijdens de Kinderboekenweek heeft De Esdoorn meegedaan aan de Bruna-actie 'Sparen voor je
schoolbieb'. Veel ouders hebben in deze week bij Bruna één of meerdere kinderboeken gekocht en
hiervan de kassabon ingeleverd bij de leerkracht. Voor 20 procent van het totaalbedrag (€ 500,-) mochten
wij nieuwe boeken uitzoeken. Het resultaat is een mooie uitbreiding van onze schoolbieb.
Aan alle ouders die ons hebben geholpen: bedankt!
Hieronder de aangeschafte boeken. De kinderen zijn er blij mee!

