
 

 

14-03 Kinderraad 

 

17-03 Studiedag Esdoorn en 

Lichtenbeek 

 Kinderen vrij! 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: esdoorn@wonderwijs.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Week 11  14 maart 2022 

  10 januari 2022 

 

Esma 9 
Masir 10 
Sare 10 
Quinn 8 
Mats 7 
Kai 5 

Hesse 10 
Lot 5 

 
Juf Noortje 
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Gym 
Dinsdag wordt gymzaal De Helster gebruikt als stembureau voor de gemeenteraad. Daarom kunnen de 

gymlessen morgen niet in de Helster plaatsvinden. Juf Gaby zal buiten op het plein en het veld bij de 
Helster een gymles geven.  Zorgt u ervoor dat de kinderen sportschoenen meenemen of aan hebben? 

 

IPC 
De komende weken gaan alle groepen weer aan de slag met een nieuw thema: 

 
Early Years (groep 1 en 2): Welkom in het theater. 

Milepost 1 (groep 3 en 4): De verhalen die mensen vertellen. 
Milepost 2 (groep 5 en 6): In the picture! 

 Milepost 3 (groep 7 en 8): Zo zien zij de wereld. 
 

Donderdag 14 april is de IPC tentoonstelling van 16.30 tot 18.00 uur.  
U bent dan van harte welkom om in de klassen te kijken naar wat de 

leerlingen allemaal hebben geleerd en gemaakt tijdens dit IPC thema! 
We wensen alle kinderen en leerkrachten weer een leerzame tijd toe. 

 

Sportbus 
Vanaf donderdag tot de meivakantie komt de Sportbus van Overbetuwe Beweegt naar De Esdoorn.  

Na schooltijd kunnen alle kinderen op het schoolplein komen spelen en kennismaken met verschillende 
sporten. Er is begeleiding vanuit de Gemeente Overbetuwe aanwezig. Veel sport- en spelplezier allemaal! 
 

Oekraïne 
Oekraïne, denkt u ook bij het zien van alle beelden in de media, ik wil wat doen. Dat kan nu!  
Komende zondag 20 maart vertrekken er bestelbussen naar een opvanglocatie in Warschau in Polen.  
De spullen zijn bestemd voor de vele vluchtelingen die daar aankomen.  
 
Het gaat om de volgende artikelen: 
• Luiers 
• Maandverband 
• Tandpasta en tandenborstels 
• Shampoo en zeep 
• Toiletpapier 
• Pijnstillers 
• Desinfectiemiddelen 
• Diarree remmers 
• Slippers 
• Ondergoed 
• Sokken 
 
Mocht u hier iets aan willen bijdragen, er staan morgen en overmorgen dozen bij de ingangen van onze 
school. Donderdag 17 maart worden alle spullen verzameld om naar een centraal afleverpunt te brengen.  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

Bijlage 
Verslag Kinderraad van 14 maart 

 


