
 

 

11-10 Uit de school geklapt 

 

13-10 Boekenmarkt:  

11.15 – 12.00 uur 

 

14-10 Oudergesprek 

Lichtenbeek 

 

15-10 Lichtenbeek Theater 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

De jarigen van de komende week 

 

Week 41  11 oktober 2021 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: esdoorn@wonderwijs.nl 

Telefoon: 0481-371349 

 

Nora 4 

Justin 9 

Jasmijn 4 

Danilo 9 

Duuk 8 

Jade 7 

Sebastian 7 
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Nieuwe afspraken binnenkomst 
De Corona maatregelen zijn versoepeld en daar zijn wij uiteraard blij mee. Het heeft ons ook wat 
gebracht: een overzichtelijk begin van de dag voor de kinderen en leerkrachten. De kinderen komen 
alleen het schoolplein op en gaan zelf met de leerkracht naar binnen. Dit komt een rustige start van de 
lessen ten goede. Wij beseffen dat het informeel contact tussen u, als ouders/verzorgers en ons als 
leerkrachten daarmee anders is geworden en misschien meer op afstand is komen te staan.  
Daarom maken wij per 12 oktober de volgende afspraken:  
 

 De kleuters gaan rechtstreeks zelf bij hun klasdeur naar binnen. 

 De groepen 3 t/m 7 verzamelen vanaf 8.20 uur op het schoolplein bij de eigen leerkracht.  
Groep 4 N/I en groep 5/6 M/J verzamelen vanaf morgen dus óók op het schoolplein. 

 De groepen 7/8 en 8 mogen vanaf 8.20 uur zelf hun klaslokaal inlopen.  
 

 Voor alle groepen geldt: de leerkracht gaat om 8.25 uur met de kinderen naar binnen en de lessen 
starten om 8.30 uur. Zorgt u er dus voor dat uw kind om 8.25 uur op school is? 
 

 Na de herfstvakantie mogen de ouders van de kleutergroepen 1 dag per week mee naar binnen. 
U wordt via de kalender op de Klasbord app geïnformeerd welke dag u vanaf 8.20 uur (even) mee 
naar binnen kunt om te zien wat er gemaakt is door de kinderen of om te kijken naar de leerwand 
van IPC.  

 Gelegenheid tot contact met de leerkracht is er tussen 8.20 en 8.25 uur. U kunt dan het 
schoolplein oplopen om kort iets te vertellen. Na schooltijd kunt u in de groepen 3 t/m 8 met uw 
kind kort het lokaal inlopen om naar het gemaakte werk of de leerwand van IPC te kijken.  

 Wilt u een langer contactmoment met de leerkracht? Dan kunt u altijd een afspraak maken. 
 
Fietsen parkeren? 

 Groepen 3 en 4 zetten hun fiets op het pleintje bij de ‘oudbouw’. 

 Groepen 5, 5/6 en 6 zetten hun fietsen in de fietsenrekken aan de zijkant van de ‘oudbouw’.  

 De kleuters en de groepen 7 en 8 zetten hun fiets voor en naast de fietsenstalling. 
 

Wij vertrouwen op uw medewerking in deze afspraken en hopen dat het naar school gaan en het 
onderlinge contact tussen ons allen snel zal voelen als vanouds.   
 

Sparen voor de schoolbieb 
Hierbij nog even een herhaling van het bericht van vorige week. 
Koop tijdens de Kinderboekenweek (06 t/m 17 oktober) een boek 
bij de Bruna 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. 
 

 
 
 
 



Boekenmarkt 
Aanstaande woensdag 13 oktober vindt weer de boekenmarkt plaats 
van 11.15 tot 12.00 uur. De boekenmarkt vindt buiten op het 
schoolplein plaats. 
De kinderen verkopen op een kleedje kinderboeken voor een klein 
prijsje. De opbrengst is voor de verkoper.   
Om ervoor te zorgen dat het aantal ouders op het plein niet te groot 
wordt, verzoeken wij alleen de ouders van groep 1 t/m 4 te komen 
om de jongste kinderen te helpen bij het kopen of verkopen van 
boeken. Mogelijk kan ook een oudere broer of zus hierbij 
ondersteunen.    
De boeken kunnen eventueel thuis al geprijsd worden. Hiervoor 
is schilderstape erg geschikt: dit is weer gemakkelijk te verwijderen.   
  
Vergeet dus niet om aanstaande woensdag voldoende kleingeld mee 
te geven: als wisselgeld en/of om boeken te kunnen uitzoeken.  
Hopelijk kunnen veel kinderen na woensdag weer genieten van 
nieuwe boeken!   
  

 

Schermen 
Dinsdag 12 oktober gaan de groepen 4, 5 en 6 deelnemen 
aan een leuke schermclinic. De clinic wordt verzorgd door 
Lancelot schermclub Arnhem. Tijdens de clinic krijgen de 
leerlingen een écht schermtenue aan. De leerlingen zullen 
gaan kennismaken met de basistechnieken van het 
schermen. Met een sabel zullen ze een paar oefeningen gaan 
doen om vervolgens de strijd met elkaar aan te gaan.  
 
 

 


