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Ruben 11 

Ljiljana 6 

Jake 7 

Vince 4 

Lana 6 

Sef 7 

Fenna 4 
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Dag van de Leraar 
 
De Dag van de Leraar, ook Dag van de Leerkracht genoemd,  
is een speciale dag om waardering voor onderwijzers te tonen.  
De dag wordt gevierd in zo'n 88 landen wereldwijd.  
 
Ook wij zullen deze dag aandacht besteden aan de kanjers van  
De Esdoorn. Als de kinderen het leuk vinden mogen ze de juf of 
meester ook verwennen met een mooie tekening. 
 
 

 

Kinderboekenweek 
 
 
 
 
Van woensdag 6 oktober t/m zondag 17 oktober is het weer Kinderboekenweek! Het thema van dit jaar 
is: ‘Worden wat je wil’. Kinderboeken rondom het thema beroepen staan dus centraal. Wij starten (in 
verband met de studiedag) met de Kinderboekenweek op donderdag 7 oktober. De leerlingen kunnen zich 
inschrijven om zich voor te laten lezen in een van de verschillende ruimtes van de school.  
 
Ook wordt in de Kinderboekenweek de voorronde van de Nationale voorleeswedstrijd gehouden. Alle 
kinderen van groep 7 en 8 kunnen hieraan meedoen. De eerste selectie vindt plaats in de klas en 
vervolgens mogen de drie overgebleven kandidaten voorlezen aan leerlingen van groep 5 t/m 8. De 

geselecteerde jury bepaalt wie de schoolkampioen wordt, die vervolgens mee mag 
doen aan de regioronde(s) in januari/februari 2022. De winnaars van de regiorondes 
nemen het tegen elkaar op in de landelijke finale.  
 
Op woensdag 13 oktober is van 11.15-12.00 uur de Boekenmarkt! We hopen dat de 
boekenmarkt dit jaar buiten plaats kan vinden. Meer informatie volgt in het 
Esdoornblaadje van volgende week…     

 

Spaart u mee? 
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober) een boek bij de 
Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. We krijgen dan een 
tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. 
Iedereen kan meesparen! Hoe hoger het bedrag, hoe meer boeken we 
kunnen aanschaffen voor de schoolbieb. Uiteraard laten we in het 
Esdoornblaadje weten wat het totaalbedrag is geworden en delen we 
welke boeken we van dit bedrag hebben kunnen aanschaffen. 
De bonnetjes kunnen t/m 10 november ingeleverd worden bij juf Joyce  
of bij de leerkracht. 

 
 
 
 
 



Thema avond 
Dinsdag 16 november is de jaarvergadering/thema avond. Op deze avond wordt altijd het jaarverslag van 

de MR en de AC toegelicht en de begroting van de AC gepresenteerd. Na dat officiële en gezamenlijke 
gedeelte, willen we verschillende workshops aanbieden. Op dit moment denken wij aan de onderwerpen: 
‘Een dagje op De Esdoorn’, ‘Integratie (met Lichtenbeek)’, ‘LIST’ en ‘IPC’. Is er een onderwerp dat u mist 

in dit rijtje? Laat het ons weten via een mailtje naar n.vanderhoeven@wonderwijs.nl vóór 11 oktober.  
Op een later moment zullen we jullie vragen om in te schrijven voor de workshops. 

 

 
 

Klasbord 
We zijn erg blij met de nieuwe Klasbord app en maken er veel gebruik van.  

Wist u dat u de kalender van Klasbord kunt koppelen met de agenda van uw telefoon? 
Als u naar de kalender in de app gaat en rechtsbovenin op het icoontje met pijltje klikt, vindt u de uitleg 

hoe u dat kunt instellen. 
 

Hulp gevraagd 
We hebben mooie speelmaterialen maar soms gaat er een onderdeel van kapot of los.  

We vinden het zonde om de spullen dan weg te moeten gooien.  
Is er een handige (groot)ouder die ons kan helpen met het repareren van o.a. fietsjes en doeltjes?  

U kunt dit melden bij onze facilitair medewerker Annemarie Corssmit a.beke@wonderwijs.nl 
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