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Week 39  27 september 2021 

De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: esdoorn@wonderwijs.nl 

Telefoon: 0481-371349 

 

Malik 10 

Saar 5 

Esra 9 

Ishana 8 

 

Juf Nathalie 
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IPC 
Op dit moment is iedereen weer druk bezig met het nieuwe IPC-thema.  
Er wordt weer volop doelgericht gewerkt aan allerlei activiteiten. 
We wensen alle kinderen veel speel- en leerplezier! 
 
Early Years (kleuters): Wat trek jij aan? 
MP 1 (groepen 3/4): Ik weet wat ik eet! 
MP 2 (groepen 5/6): ICT en computers 
MP 3 (groepen 7/8): Nederland waterland 

 

Website en schoolgids 
Wij hebben onze website helemaal vernieuwd en aangepast. We denken dat hij nu overzichtelijker en 

daarmee beter leesbaar is. Ook onze schoolgids is weer aangepast. Een onderdeel van de schoolgids is het 
ABC met allerlei praktische informatie. Handig om alles nog eens goed door te lezen! 

 
Hieronder vindt u een link naar de schoolgids en neem vooral ook eens een kijkje op onze website!  

https://wonderwijs.h5mag.com/schoolgids_de_esdoorn_2021-2022 
 

Baby geboren 
 
 
Zaterdag 25 september heeft juf Chantal en haar man Boyd  
een zoon gekregen. 
Hij heet Fedde Noah Zweers. 
Grote broer Naud is supertrots.  
Het gaat goed met moeder en kind en ze genieten  
samen van dit kleine wondertje. 
 
 
 
 

Tutorlezen  
We zijn op zoek naar ouders die willen assisteren tijdens het tutorlezen.   
Heeft u in de ochtend een half uurtje de tijd om samen met een kind uit   
groep 4 of 5 te lezen?   
U kunt zich opgeven voor één of meerdere ochtenden in de week.  
Het tutorlezen vindt plaats in de mediatheek op maandag van 8.45 tot 9.15 uur  
en op dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 09.00 uur. Tijdens het tutorlezen is er  
altijd begeleiding aanwezig.    
Wilt u zich opgeven of heeft u vragen? Mail dan 
naar Joyce (leraarondersteuner): j.scholts@wonderwijs.nl   
 

Versiering zaal 
Een aantal ouders van de Activiteitencommissie hebben afgelopen vrijdag de zomerversiering in de zaal 

opgeruimd en herfstversiering aangebracht. Het ziet er weer heel mooi uit.  
Heel hartelijk bedankt! 
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Sjors Sportief en Sjors creatief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorige week heeft uw kind een boekje meegekregen waarin allemaal leuke creatieve en sportieve 
activiteiten staan vermeld. Uw kind kan zich hiervoor opgeven. 

 

Typecursus 
Er zijn voldoende aanmeldingen om van start te kunnen gaan met de typecursus van de ‘Typetuin’. 

Er is nog plaats in de groep en inschrijven is nog steeds mogelijk.  
Op dit moment zijn er 14 deelnemers. Er is plaats voor maximaal 18 deelnemers. 

 

 


