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Week 37  13 september 2021 

De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: esdoorn@wonderwijs.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Lilly 5 

James 5 

Owen 10 

Sofie 11  

Gabriël 12 
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Eerste schoolweken 
De eerste weken van het schooljaar zijn belangrijk om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de groep. 

We noemen de eerste weken dan ook de “Gouden weken”.  
Het accent ligt op groepsvormende activiteiten. Daar hebben we de rest van het schooljaar profijt van.  

In elke groep wordt aandacht besteed aan het (opnieuw) met elkaar kennis maken.  
Dit doen we onder andere door spelletjes en samenwerkingsopdrachten.  

We stellen samen groepsregels op en maken hier een poster van. 
 

De komende weken besteden we ook aandacht aan “leren spelen” en “leren-leren”.  
Hoe werkt ons brein en op welke manier leer je. We staan ook stil bij wat we dit schooljaar gaan leren. 

Natuurlijk mogen de kinderen ook nadenken over eigen leerwensen en doelen voor dit schooljaar.  
Hier komen we samen met het kind en de ouders in het startgesprek op terug. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusklas 
Op woensdag 15 september starten we, samen met Sunte Werfert, een extra groep voor kinderen die een 
breder aanbod nodig hebben. Op Sunte Werfert wordt een lokaal ingericht en komen deze kinderen van 
beide scholen hier één keer in de week op woensdagochtend samen. U ontvangt een brief wanneer uw 
kind een plekje krijgt in deze groep.  
 
Hieronder zal de leerkracht van deze groep zich aan u voorstellen. 
  

Ik mag de activiteiten met deze kinderen gaan begeleiden. Tjonge, wat heb ik 
hier veel zin in. Graag stel ik me zo voor, hoe zo’n dag op school eruitziet!  
 
Ik vertrek ’s morgens vanuit Malden om op tijd in Elst te zijn. Ik parkeer mijn 
fiets (!) of auto en spoed mij naar het prachtige en gezellige lokaal 
in Sunte Werfert. Snel alles klaarzetten, collega’s goedemorgen wensen en 
wachten op de kinderen. Die komen dan om half negen binnen, waarna we 
na een rondje bijpraten snel aan ons programma beginnen: Denken, 
leren leren, hart- en hoofd oefeningen, verdieping op een thema, 
denkspellen, creatieve opdrachten, frustratie/tolerantie oefenen… en oh ja: 
proefjes, buitenspelen, onderzoekjes doen en uitvindingen maken.  
Voor we het weten is de ochtend alweer voorbij.  
Ja, dat kan ik weten, want ik mag al een aantal jaren met heel veel plezier en 
enthousiasme werken met deze kinderen.  
Ik ben daarom heel blij dat ik ook in Elst kan komen werken en nog wel op 
twee scholen tegelijk!   

 
Ik vergeet nog bijna te vertellen: ik heet Karin Sperber, heb twee (al grote) kinderen en een man, en hou 
vooral van heel veel uitdagende, creatieve leuke dingen doen. Ik heb zin om jullie te ontmoeten!  
 
 
 



Pleinfeest 
Dit jaar kunnen we helaas nog geen Pleinfeest houden zoals we dat altijd gewend zijn. 

We zijn heel erg blij dat de Pleinfeestcommissie een alternatief feest organiseert voor de kinderen. 
We bedanken de ouders die dit doen hierbij heel hartelijk!!! 

 
Op vrijdag 17 september, kunnen de kinderen overdag het gevoel van het Pleinfeest beleven. 
In de ochtend zullen de activiteiten voor de groepen 1 t/m 4 plaatsvinden op het schoolplein.  

In de middag is er een en ander te doen voor de groepen 5 t/m 8. 
Er zijn meerdere leuke activiteiten, zoals een springkussen en diverse spellen. Ook wordt er door een 

professionele danslerares een TikTok-achtige dansinstructie gegeven op het plein voor kinderen van de 
verschillende klassen die dat leuk vinden. De muziekinstallatie en DJ zijn al toegezegd. 

We kijken uit naar een leuk Pleinfeest met de kinderen en medewerkers op 17 september. 
En hopelijk volgend jaar weer met iedereen! 

 

Hulp gezocht voor de AC 
Met een nieuw schooljaar is de Activiteitencommissie (AC) zich weer aan het voorbereiden op alle 
activiteiten die gaan komen. We staan weer in de startblokken om de school te versieren voor alle 

thema's en seizoenen, te helpen bij Sint, Kerst en andere schoolbrede activiteiten. 
En we kunnen wat hulp gebruiken! 

We willen heel graag iemand die ons kernteam komt versterken, met bijvoorbeeld afstemmen met school 
over invullen van de thema's, juiste versieringen regelen, de mooiste spullen weer van de schoolzolder 

halen, helpen bij opruimen, mee overleggen en meer. 
Daarnaast kunnen we ook extra vaders en moeders gebruiken voor onze hulpgroep.  

Deze ouders helpen vooral met het versieren van de school (en opruimen) op gezellige avonden  
en mogelijk voorbereiden van creatieve versieringen. 

We willen heel graag je hulp. Wil je je aanmelden of meer weten?  
Mail dan naar tanjaspeek@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

 

Corona 
Helaas heeft afgelopen week een van onze groepen 3 al in quarantaine gezeten wegens een 

coronabesmetting. Het is erg handig als u voor uw kind een DIGID aanvraagt,  
omdat de testuitslag dan sneller binnen is. 

 

Typecursus 
Vorig schooljaar hebben kinderen in groep 6 t/m 8 zich al kunnen inschrijven voor de typecursus die 

gegeven wordt door de “Typetuin”. Er zijn al verschillende aanmeldingen binnen. 
U hebt nog de kans uw kind aan te melden. De eerste cursus start op vrijdag 8 oktober.  

In de bijlage kunt u meer informatie lezen. 
 

Bijlage 
 Schaats jij al? 

 Typetuin 
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