
 

16-12  MR-vergadering 

aanvang 19.15 uur 

online 

 

17-12 Vrij: groepen 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 50  13 december 2021 

 

Niek 4 
Nikki 10 
Simon 6 
Hazel 8 
Janna 6 
Jula 5 

Macy 9 
Thomas 10 

Alex 11 
 

Juf Ingrid 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2-z87s18cCFQluFAodxyYEwg&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-leather-agenda-notebook-image13335495&bvm=bv.101800829,d.d24&psig=AFQjCNGDgRZcB91R2Q9ZNtnWSKNi9LtUIw&ust=1441265917511715
http://www.obsdeesdoorn.nl/
mailto:esdoorn@wonderwijs.nl


Kerstversiering 
Afgelopen week heeft de AC alle sintversieringen weer opgeruimd en de kerstversieringen tevoorschijn 

getoverd. De zaal en de klassen zijn weer prachtig versierd.  
Wat is het toch leuk als er zo’n gezellige sfeer in de school hangt!  

Bedankt AC en collega’s! 
 

 

Kerstontbijt 
Donderdag 23 december staat de kerstviering centraal. Om ons aan alle maatregelen te houden en toch 
iets leuks voor de kinderen te organiseren, hebben wij gekozen voor een kerstontbijt. Dit wordt geheel 

verzorgd door school. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele allergieën/dieetwensen. Het enige 
wat de kinderen hiervoor mee hoeven te nemen zijn een bordje & bestek voorzien van naam.  

Fruit kan voor de zekerheid worden meegegeven. Wij hopen dat het een gezellige kerstviering wordt! 
 

De geplande vrije donderdagmiddag op 23 december vervalt hiermee. Mocht u al iets gepland hebben 
met uw kind, dan mag hij of zij die middag thuisblijven. 

 

Vakantierooster 2022-2023 
Omdat er al vragen komen over het vakantierooster voor volgend schooljaar, hierbij alvast de dagen die 

zijn vastgesteld door de overheid. Onze eigen extra vrije dagen en studiedagen zijn nog niet bekend. 
Hierover wordt u op een later moment geïnformeerd. 

  
Herfstvakantie: 22 okt t/m 30 okt  
Kerstvakantie: 24 dec t/m 8 jan  

Carnaval/voorjaar: 18 feb t/m 26 feb  
2e Paasdag: 10 april  

Meivakantie: 22 april t/m 7 mei  
Hemelvaart: 18 mei  

2e Pinksterdag: 29 mei  
Zomervakantie: 15 juli t/m 27 aug 

 

MR 16 december 
De MR vergaderingen zijn weer online vanwege de Corona maatregelen. Als u wilt aansluiten kunt u 

uiterlijk a.s. woensdag een mailtje sturen naar n.vanderhoeven@wonderijs.nl.  
Zij zal u dan een uitnodiging voor Teams sturen. 

 

Ouderbijdrage 
Als u meerdere kinderen op school hebt, kunt u via het betalingsverzoek dat u heeft ontvangen van de AC 

voor alle kinderen tegelijk betalen. Als u dit betalingsverzoek niet meer hebt, kunt u contacht opnemen 
met de penningmeester van de AC: Marleen van der Wielen per e- mail: a c.deesdoorn@gmail.com 

 

Bijlagen 
• Agenda MR 16 december 
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