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Week 38  20 september 2021 

De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: esdoorn@wonderwijs.nl 

Telefoon: 0481-371349 

 

Mees 4 

Julia 11 

Guus 11 

Bobbi 10 

Vera 9 

Sebas 8 

Jazz 8 
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Pleinfeest 
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een fantastisch Pleinfeest gehad. Op Klasbord hebt u vast al leuke 

foto’s en filmpjes voorbij zien komen. De kinderen en leerkrachten hebben genoten.  
Hopelijk kunnen volgend schooljaar ook de ouders er weer bij zijn. 

Ouders van de Pleinfeestcommissie héél hartelijk bedankt voor deze geweldige dag! 
 

Kinderraad 
Er is weer een nieuwe Kinderraad samengesteld uit de groep 5 t/m 8. Deze kinderen hebben na iedere 

vakantie een uur overleg met Els Leenders, de directeur, over allerlei zaken die hen bezig houden. 
Dit kan gaan over de speelplaats, het onderwijs, IPC, gebruik materialen, etcetera….  

 
Dit jaar hebben de volgende kinderen zitting in de Kinderraad: 

Groep 5: Jarvez en Willemijn 
Groep 6: Boris en Iza 
Groep 7: Giel en Evi 

Groep 8: Guus en Mick 
 
 
 

Vorige week is het eerste overleg geweest met een enthousiaste en gemotiveerde groep kinderen.  
Na ieder overleg wordt er een verslag gemaakt dat wordt geplaatst in het Esdoornblaadje. 

 

Nationale sportweek 
Deze week is de Nationale Sportweek. De gemeente Overbetuwe doet er veel aan om bewegen  

en gezond leven te stimuleren. Wij vinden dit als school ook erg belangrijk.  
Aanstaande woensdag 22 september is het Kraanwaterdag. We vragen alle kinderen om dan alleen 

water mee naar school te nemen om in de pauze te drinken. Als dit goed bevalt kan uw kind misschien 
iedere dag water mee naar school nemen in plaats van zoete dranken.  

 
 
 
 
 
 
 

Lezen 

Lezen is van essentieel  belang om je verder te kunnen ontwikkelen. Daarom hopen wij dat u er thuis ook 
aandacht aan schenkt. Dat kan door bijvoorbeeld ’s avonds voor het slapen gaan voor te lezen, samen 

naar de bibliotheek te gaan (een abonnement is bij de meeste bibliotheken tot 18 jaar gratis).  
Wat voor soort boeken (informatieboeken, literaire boeken, stripboeken) uw kind leest maakt niet uit, 

zolang uw kind leest ontwikkelt het zijn leestechniek.  
Door kinderen zelf te laten kiezen wat ze willen lezen, ontwikkelt ook hun leesplezier. 

Op school wordt elke dag voorgelezen en vanaf groep 3 tenminste 20 minuten per dag gelezen.  
Door naast het lezen op school nog meer leeskilometers te maken, tenminste 4 keer 15 minuten per 

week of 3 keer 20 minuten extra te lezen, ontwikkelt een kind zich.  
Daarom is thuis een boek voorlezen en beginnende lezers hardop te laten lezen zo belangrijk. 

 



Baby geboren 
 

Op vrijdag 17 september om 01:44 uur is onze lieve dochter en zusje 
Jula Nora Anna-Lynn geboren!  
We zijn dolgelukkig en heerlijk aan het genieten met ons vieren! 
Lauren is een supertrotse grote zus!  
 
Juf Loanne 

 
 

Even voorstellen 
Bij aanvang van dit schooljaar heb ik de taken van Alie Schiere overgenomen en ben ik op twee dagen per 
week de intern begeleider van de groepen 1 t/m 4 van De Esdoorn. Een mooie aanvulling op mijn werk 
als teamleider en intern begeleider van Lichtenbeek, speciaal onderwijs op onze locatie.  
Deze combinatie biedt een unieke kans om op zoek te gaan naar meer en andere mogelijkheden voor 
samenwerking tussen regulier- en speciaal onderwijs. Samenwerking op het gebied van de leerlingen, 
leerkrachten en ouders, met als doel een inclusievere leeromgeving! 
Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor alles rondom de zorg binnen de groepen 1 t/m 4 en zal ik vanuit 
die rol regelmatig in die groepen aanwezig zijn om de leerkrachten te ondersteunen bij het bieden van 
onderwijs op maat. 
Het is een bijzondere tijd die zeker ook zijn weerslag in het 
onderwijs heeft! Met alle extra middelen en het enthousiasme 
vanuit beide teams ben ik er van overtuigd dat we een heleboel 
positieve processen in werking kunnen gaan zetten.  
Ik houd u op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
Linda van Raaij  
 

Leren ontspannen 
We zien in de maatschappij dat steeds meer kinderen last hebben van stress en perfectionisme.  

Dat ze op hun tenen lopen en de lat voor zichzelf hoog leggen. De schoolmaatschappelijk werkers  
Lieke Gijzen, Angela Litjens en Maud Willems werkers willen hier graag aandacht voor hebben. 

Dit willen ze doen in de vorm van een groepstraining: ‘Leren ontspannen’. 
In de bijlage kunt u hier meer informatie over vinden. 

 

MR 
Maandag 27 september is er weer een MR vergadering. De agenda vindt u in de bijlage.  

Bijlagen 
 Agenda MR vergadering maandag 27 september 
 Verslag Kinderraad 13 september 

 Groepstraining Leren ontspannen 
 

 


