
 

 

08-02 Studiemiddag 

 Vrij vanaf 12.00 uur 
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10-02 Oudergesprekken 
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De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: esdoorn@wonderwijs.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Week 06  07 februari 2022 

  10 januari 2022 

 

Davi 4 
Benjamin 10 

Max 11 
Elise 9 
Jip 5 

Norah 11 
Morris 5 
Sophie 7 

Jet 8 
 

Meester Fred 

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


Mijn Rapportfolio 
We hebben aanstaande donderdag gepland om Mijn Rapportfolio (MRF) weer ingevuld te hebben.  

De leerkrachten zijn hier heel ver mee, maar doordat er veel kinderen ziek zijn (geweest) ontbreken een 
aantal gegevens. Dit gaat met name om de toetsresultaten van ons IEP leerlingvolgsysteem.  
Daarom hebben we besloten dat MRF donderdag 17 februari voor u open gezet zal worden.  

In de laatste week vóór de carnavalsvakantie en de week na de vakantie zijn dan de oudergesprekken. 
Hiervoor komt een planning op Klasbord. Als er verdere versoepelingen komen, kunnen de gesprekken 

hopelijk fysiek gevoerd worden, anders worden ze online gehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Besmettingen 
Op dit moment gaat het Coronavirus enorm rond op onze school. Er zijn heel veel kinderen besmet, 

afgelopen week op één dag 50 kinderen! Helaas zijn nu ook veel leerkrachten besmet. Op dit moment 7! 
Met heel veel kunst en vliegwerk proberen we de groepen draaiende te houden.  

Dit betekent dat de onderwijsassistenten en ondersteuners voor de groep staan en zelfs is meester Klaas,  
die al 2 jaar met pensioen is, komen werken. 

Ik ben erg blij met de geweldige flexibiliteit en inzet van ons personeel waardoor het onderwijs zoveel 
mogelijk door kan gaan. Ik ben trots op ons team! 

 
Er zijn helaas nauwelijks of geen vervangers beschikbaar, dus deze week zullen de kinderen van de 

groepen 5/6 en 8 zéér waarschijnlijk 1 of meerdere dagen thuis moeten blijven. We kijken nog of we 
oplossingen kunnen vinden. U wordt daarover via Klasbord geïnformeerd.  

Als de kinderen thuis moeten blijven kunnen ze via Classroom altijd verder met hun werk. 
 

Juf Gaby is ook ziek en alleen de groepen 7/8 en 8 krijgen morgen gym en op dezelfde tijd als anders.  
Van de andere groepen zijn de leerkrachten niet bevoegd om gym te mogen geven. 

 
De leerkrachten proberen de kinderen die thuis in quarantaine zitten zoveel mogelijk online in de groep 

mee te laten draaien. Dit is soms best lastig als de techniek niet meezit. Ook vraagt het veel van de 
leerkracht om zowel fysiek als online les te geven. Het is soms net schaken op meerdere borden! 

Wij willen de kinderen die thuis werken en de ouders die hen begeleiden een groot compliment geven!  
Wij zien dat de kinderen hard werken en de ouders hen ondersteunen waar mogelijk naast hun eigen 

werkzaamheden. 
 

Studiemiddag 
Morgenmiddag 8 februari zijn de groepen 1 t/m 8 om 12.00 uur vrij in verband met een studiemiddag.  
De resultaten van de IEP toetsen worden besproken en een aantal vakgebieden worden geëvalueerd.  

 

 


