
 

 

20-04 IEP toets groep 8 

 

21-04 IEP toets groep 8 

 

22-04 Koningsspelen groep 

1 t/m 8 en Lichtenbeek 

 

25-04 Aanvang meivakantie 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: esdoorn@wonderwijs.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Week 16  19 april 2022 

  10 januari 2022 

 

Emma 12 Teun 9 
Ryan 11 Daan 4 
Elay 4 Lucas 5 
Isa 12 Lotte 8 

Lennox 7 Finn 6 
Ronja 9 Gies 5 

Amy 6 Feline 4 
Amaya 5 Kee 12 

 
Juf Marit 

Jus Isabelle 
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Nieuwe directeur 
We zijn blij om u te kunnen mededelen dat het de Benoemingsadviescommissie is gelukt om tot een  

voordracht te komen voor mijn opvolger als directeur van De Esdoorn.  
Hennie van Schilt, bestuurder van Wonderwijs, zal u via de brief in de bijlage informeren. 

 

Groep 8 IEP toets 
Morgen en donderdag hebben de kinderen van groep 8 de Eindtoets van het basisonderwijs.  

Op onze school is dit de IEP toets. We wensen alle kinderen heel veel succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smulparadijs 
De ouders en kinderen van groep 8 hebben afgelopen donderdag voor een geweldig Smulparadijs 

gezorgd. Er waren heerlijke hapjes en in de keuken konden ze het bakken van de hamburgers en het 
klaarmaken van de saté bijna niet bijhouden. Het was superdruk en gezellig tijdens de tentoonstelling.  

De opbrengst is nog nooit zo hoog  geweest: € 1500,- !!!! 
Dit betekent dat de bijdrage van de ouders iets lager kan zijn en dat er op het schoolkamp iets extra’s 

gedaan kan worden. Bedankt iedereen voor jullie bijdrage! 
 

Koningsspelen 
Vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. De groepen 1 t/m 4 en alle groepen van Lichtenbeek hebben de 

sportdag op ons schoolplein. De groepen 5 t/m 8 gaan naar ‘De Pas’. 
Alle kinderen mogen in oranje of rood-wit-blauwe kleding naar school komen. 

Alle kinderen komen om half 9 naar school en gaan van daaruit samen met de leerkracht naar ‘De Pas’.  
Oefenen jullie het dansje nog voor de opening? 

 
Fijn dat zoveel ouders zich hebben aangemeld om te komen helpen! 

De hulpouders worden om half 9 op ‘De Pas’ verwacht en horen van de leerkracht nog wat hun taak is. 
 

De kinderen mogen een flesje water meenemen en fruit voor in de pauze. 
 

Let op: de schooltijden zijn zoals normaal. 
De groepen 1 t/m 4 zijn om 12 uur uit, de groepen 5 t/m 8 zijn om half 3 uit.  

De groepen 5 t/m 8 gaan na de sportdag terug naar school en gaan vanaf school om half 3 naar huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gevonden voorwerpen 
Er liggen heel veel gevonden voorwerpen onderin de postvakkenkast bij de trap. Wilt u deze week komen 

kijken als u iets mist? De spullen die vrijdag niet zijn opgehaald gaan naar een goed doel. 
 

Bijlagen 
• Brief over de nieuwe directeur 

• LenteLeesBingoKaarten (krijgen de kinderen vanaf groep 3 mee naar huis) 
 

 

 

Het team wenst alle ouders en kinderen een hele  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot maandag 9 mei! 


