
 

 

10-01 Luizencontrole 

 

13-01 Online info-avond VO  
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De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: esdoorn@wonderwijs.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Week 02  10 januari 2022 

  10 januari 2022 

 

Cato 8 
Lucas 8 
Julia 11 
Noor 11 
Mick 12 

Jasmijn 4 
Fedde 5 
Milou 6 
Evy 6  
Rosa 7 
Jack 12 
Esmee 5 
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Een nieuw jaar 
 

 

 

Vervanging 
Helaas moesten wij vandaag voor 2 groepen vervanging aanvragen en was er geen vervanger 

beschikbaar. Vandaag hebben wij het intern opgelost. Dit zal helaas niet altijd lukken!  
Er zijn op dit moment bijna geen vervangers beschikbaar. We verwachten ivm de hoge besmettingscijfers 
nog wel de nodige uitval van personeel te hebben. Dit betekent dat het kan voorkomen dat wij een groep 

naar huis moeten sturen. De eerste dag zullen wij het in ieder geval intern opvangen.  
We hopen dat iedereen gezond blijft, maar we willen u alvast voorbereiden op een ander scenario. 

 

Personeel 
• Ellie Chatrer is vanaf 1 januari 2023 niet meer werkzaam op De Esdoorn. Zij was al lange tijd met 

ziekteverlof wegens lichamelijke omstandigheden. Helaas heeft dit geleid tot een definitieve 
afkeuring van haar werk op onze school. 

• Fieke Wijnen heeft vanaf augustus als onderwijsassistent ondersteuning gegeven aan de groepen 
7 en 8. Zij heeft een andere keuze gemaakt en is vanaf deze week niet meer werkzaam op  
De Esdoorn. 

• Marit Schäperclaus (leerkracht groep 5/6) zal op woensdag en vrijdag extra ondersteuning gaan 
geven aan de groepen 7 en 8. 

 

Samenwerking Lichtenbeek-Esdoorn 
Zoals u weet werkt De Esdoorn al 10 jaar samen met de groepen van Lichtenbeek.  

Deze samenwerking is de afgelopen jaren flink uitgebreid en geïntensiveerd. Er vinden op vele momenten 
per dag en per week integratie activiteiten in de verschillende groepen plaats. Wij zijn ontzettend trots op 

deze ontwikkelingen en hebben een nieuwe film gemaakt. 
Als u op onderstaande link klikt, kunt u de prachtige film bekijken. Veel plezier! 

 
https://youtu.be/mBHoE2qdZn4 
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