
 

 

19-10 Oudergesprek 

Lichtenbeek 

 

22-10 Vrij: groepen 1 t/m 4 en  

Rupsen/Vlinders 

 

22-10 Start Herfstvakantie 

 Groepen 5 t/m 8 en 

Libellen: 14.30 uur 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

De jarigen van de komende weken 

 

Week 42  18 oktober 2021 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: esdoorn@wonderwijs.nl 

Telefoon: 0481-371349 

 

Pim 5, Nova 6 

Noyanna 10 

Demi-Lynn 9 

Sef 5, Mo 12 

Melle 6 

Yunus 9, Teun 9 

Levy 8, Muzamil 10 

 

Juf Merel 

Meester Marco 

Meester Gerco 
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Voorleeswedstrijd 
Afgelopen donderdag hebben 3 kinderen  
uit de groepen 7 en 8 meegedaan aan de  
Voorleeswedstrijd van De Esdoorn.  
Julie, Emma en Jade hebben prachtig voorgelezen.  
Jade mag door naar de Regionale Finale.  
Van harte gefeliciteerd en heel veel succes gewenst  
in de volgende ronde Jade! 
 

 

Ontruimingen 
De afgelopen weken hebben we twee keer een ontruimingsoefening gedaan. In een nieuw schooljaar is 
het altijd weer even wennen waar de groepen moeten gaan staan. We gaan de ontruimingen evalueren 

en het ontruimingsplan aanpassen als dat nodig is. Later in het schooljaar zal er opnieuw geoefend 
worden. Bij de tweede ontruiming stond de hele school binnen twee minuten buiten! 

 

Ziekmeldingen 
In de vernieuwde Klasbord app kunnen ook absentiemeldingen worden gedaan.  

U hoeft niet meer naar school te bellen als uw kind ziek is, maar u kunt dit direct in de app zetten.  
Daar kunt u dan ook bij aangeven wat de reden van de afmelding is.  

Graag vóór 8.00 uur in de app zetten zodat de leerkracht op tijd op de hoogte is. 

Thema avond 
Dinsdag 16 november is weer onze jaarlijkse jaarvergadering/thema avond. Op deze avond presenteert 

de MR wat er vorig schooljaar gedaan en besproken is en wat het nieuwe jaarplan is.  
De AC presenteert in een financieel overzicht hoe de ouderbijdrage is besteed en  

ze geven een toelichting op de begroting van dit schooljaar.  
 

Daarna laten we jullie de nieuwste film van Lichtenbeek zien over de integratie bij ons op school. 
Na dit gezamenlijke deel, vinden er twee workshoprondes plaats. U kunt hierbij kiezen uit de 

onderwerpen ‘Een dag op de Esdoorn’, LIST (de leesaanpak bij ons op school) en integratie Lichtenbeek. 
U kunt vanaf vandaag (16.00 uur) tot en met vrijdag 22 oktober inschrijven voor de workshops.  

Dit kunt u doen via de intekenlijsten op Klasbord. Bij de inschrijflijsten staat ook een korte toelichting van 
de workshops. We hanteren een minimum van tien personen per workshop om hem door te laten gaan. 

We hopen veel ouders te mogen verwelkomen! 
 

Ouderbijdrage 
Ook dit jaar hopen wij op school weer stil te kunnen staan bij de verschillende feest- en sportdagen en 
samen met de kinderen op excursie te gaan. Hiervoor vragen wij een bijdrage van de ouders van €30,-  

iets lager dan normaal door het geld dat nog overgebleven is van vorig jaar. 
Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar we hopen wel dat u dit wilt betalen anders kunnen we veel 

activiteiten niet meer doen. 
 

Voor uw gemak ontvangt u in de herfstvakantie een betaalverzoek waarmee u het bedrag snel en 
makkelijk kunt overmaken. Liever zelf overmaken, dat kan natuurlijk ook.  

Kijk voor de bankgegevens in de bijlage. 



Kinderburgemeester 
Afgelopen dinsdag is Eva Gül in groep 8 geweest. Eva is de nieuwe Kinderburgemeester van de gemeente 
Overbetuwe. De kinderen vanaf groep 5 ontvangen als bijlage bij dit Esdoornblaadje een folder over Eva.  

Hebben kinderen suggesties of ideeën voor Eva, dan kunnen ze haar mailen. 
 

Hackshield 
De gemeente Overbetuwe is samen met HackShield op zoek naar Junior Cyber Agents die helpen bij het 

cyberveilig maken van de gemeente. Wij hebben een promotievideo voor HackShield Overbetuwe 
gemaakt. De video is te zien via deze link: https://youtu.be/VuXjnDs2N3w 

 
Maar wat is HackShield precies? 

HackShield maakt van kinderen tussen de 8 en de 12 jaar ‘Cyber Agents’ die zichzelf en hun omgeving 
digitaal vaardig maken. Om Cyber Agent te worden beginnen de spelers met de Basistraining. Hier leren 

ze alles over hackers, veilig internetten en het herkennen en voorkomen van online gevaar. 
Als de spelers de Basistraining hebben voltooid mogen ze zich Cyber Agent noemen. Tijdens en na de 

Basistraining kunnen de Cyber Agents aan de slag met de Quests. Dit zijn extra opdrachten en uitdagingen 
waarmee de Cyber Agents niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving iets leren over cyberveiligheid. 

In de Basistraining en de Quests verdienen de Cyber Agents Shields, die punten opleveren.  
Hoe meer Shields, hoe beter de Cyber Agent beschermd is tegen online gevaar! 

Wil je meer weten over HackShield? Kijk dan op www.joinhackshield.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijlage 
 Groep 5 t/m 8 krijgt een folder mee over de Kinderburgemeester en Hackshield 

 Brief ouderbijdrage 

We wensen iedereen een heerlijke herfstvakantie toe! 
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