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De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: esdoorn@wonderwijs.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Week 22  30 mei 2022 

  10 jaari 2022 

 

Jesse 5 
James 5 

Kyano 10 
Timo 6 

Aimée 8 
Lisa 10 
Reza 8 
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Afscheid juf Els 
Vandaag ontvangt u een uitnodiging voor het afscheid van Els Leenders als directeur van De Esdoorn.  

Het zou erg leuk zijn als u erbij bent om haar gedag te zeggen. 
In verband met de voorbereidingen is het fijn om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.  

U kunt dit vóór 7 juni doorgeven aan Meghan Gielingh.  
m.gielingh@wonderwijs.nl 

 

Ouderbedankavond 
De afgelopen 2 jaar hebben we in verband met Corona de ouders niet kunnen bedanken met een 

gezellige avond voor de hulp en ondersteuning die geboden is. Omdat we dit schooljaar óók een groot 
gedeelte van het schooljaar geen ouderhulp konden inzetten, maar de ouders wél veel ondersteuning 

hebben geboden bij het online onderwijs, willen we ALLE ouders uitnodigen voor een feestelijke 
bedankavond. Het team van OBS De Esdoorn en Lichtenbeek zal u deze avond verwennen en verrassen. 

Wilt u vóór dinsdag 7 juni doorgeven óf en met hoeveel personen u hierbij aanwezig zult zijn. 
U kunt dit doen door een mailtje te sturen naar: a.beke@wonderwijs.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avondvierdaagse 
Van maandag 30 mei tot en met maandag 13 juni kunt u bij Annemarie Corssmit,  

onze facilitair medewerker, kaartjes voor de Elster Avondvierdaagse kopen. 
Dit kan van maandag t/m donderdag tussen 8.20 en 8.45 uur. 

Uitslag IEP eindtoets 
Vorige week is de uitslag van de IEP Eindtoets binnen gekomen. Groep 8 heeft deze toets gemaakt als 

afsluiting van de basisschoolperiode. De ouders en kinderen van groep 8 zijn hier inmiddels over 
geïnformeerd. Onze school heeft boven het landelijk gemiddelde gescoord. Hier zijn we blij mee! 

 

Halfjaarlijkse IEP toetsen 
De komende weken zullen in de groepen 3 t/m 7 de halfjaarlijkse toetsen van ons IEP leerlingvolgsysteem 

worden afgenomen. In het laatste Rapportfolio wordt u over de uitslag geïnformeerd. 
 

Bijlagen 
• Voorlichtingsavond: “Ik en mijn schoolgaande kind beter in balans”. 

• Schoolspullenpas van de Stichting Leergeld 
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