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Eerste schooldag

Controle hoofdluis

31
Kinderraad

Vrij:
Groep 1 t/m 4 en
Rupsen/Vlinders

Openbare basisschool ’De Esdoorn’
Adres
Telefoon
Email
Website

:
:
:
:

Chopinstraat 3, 6661 CZ Elst
0481 – 371349
directie@obsdeesdoorn.nl
www.obsdeesdoorn.nl

Teamsamenstelling
Directeur
Intern begeleiders

: Els Leenders: ma t/m donderdag
: Alie Schiere: ma, di, woe, donderdagochtend
Maaike van der Putten: maandag en dinsdag

Groep 1/2 D/A
Groep 1/2 P/D
Groep 1/2 L/C
Groep 3 C/J
Groep 3 M
Groep 4 M/I
Groep 4 N
Groep 5 M/J
Groep 5/6 F
Groep 6 M/E
Groep 7 T
Groep 7/8 R
Groep 8 M

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Rupsen
Vlinders
Libellen

: Noortje van Overveld: ma, do, vrijdagochtend en Linda van Raaij: di, woensdag
: Manon Campschreur: ma, di en Rolf Busscher: woe, do, vrijdagochtend
: Esther van Jaarsveld : ma, di en Lisanne de Ruiter-Boers: woe, do, vrijdag

Vakleerkracht gym :
Onderwijsassistenten
Esdoorn
:
Lichtenbeek
:
ZBO
:
Facilitair medewerker :
Administratie
:

Dinie Derksen: ma, do en Annemarijn Zegelink: di, woe, vrijdagochtend
Paul Baayens ma, woe, do en vrijdagochtend en Dinie Derksen: dinsdag
Loanne Otten: ma, di, woe om/om en Chantal Lijbers: woe om/om do, vrijdagocht.
Chantal Leenders: ma, di en Jessica Thuis: woe, do, vrijdagochtend
Menno Goedhart: ma t/m vrijdagochtend
Merel Jansen: ma, di, woe en Ina Linssen: do, vrijdagochtend
Nathalie van der Hoeven: ma t/m vrijdagochtend
Marit Schäperclaus: ma, di en José van Reen: woe, do, vrijdag
Fred Eissing: ma t/m vrijdag
Marco van Bussel: ma t/m do en Ed van Uden: vrijdag
Tim Cornelissen: ma t/m vrijdag
Rebecca Harterink: ma t/m vrijdag
Machel Haag: ma t/m vrijdag

Gaby te Dorsthorst
Chaquelin Tap, Meghan Gielingh, Joyce Scholts
Chaquelin Tap, Anke Kosters, Brigitte Rikken, Maaike Siedsma, Manon van der Ven
Marianne van de Berg, Meghan Gielingh, Patricia Ebbink, Natasja Hoitink
Annemarie Corssmit: ma t/m vrijdagochtend
Wilma Paling: maandag

Bestuur
Wonderwijs, Hoenderik 9, 6662 VM Elst. Postbus 210, 6660 AE Elst Tel. 0481-350003
College Van Bestuur : Yvonne Smits
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Thema: En toen?
Over geschiedenis

Vrij:
Groep 1 t/m 4 en
Rupsen/Vlinders

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR houdt zich bezig met ‘beleidszaken’, d.w.z. standpunt bepalen, voorstellen doen, adviseren en
instemmen t.a.v. alle zaken die met het besturen van de school te maken hebben. De MR bestaat voor
de helft uit vertegenwoordigers van de ouders (3) en voor de helft uit vertegenwoordigers van het
onderwijzend personeel (3). De MR komt over het algemeen eenmaal in de 7 weken bij elkaar. De data
staan op deze kalender. De vergaderingen van de MR zijn openbaar (tenzij er over personen wordt
gesproken). De agenda van deze vergaderingen wordt altijd als bijlage bij het Esdoornblaadje gevoegd.
U bent natuurlijk van harte welkom! De notulen van een MR-vergadering kunt u lezen op onze website
onder het kopje MR. Voor vragen/opmerkingen kunt u bij de leden van de MR terecht. Ook kunt u een
e-mail sturen naar mr@obsdeesdoorn.nl of naar mr-oudergeleding@obsdeesdoorn.nl
Naast de MR is er tevens een G(emeenschappelijke)MR. Zij behartigt de overkoepelende belangen van
de scholen die onder Wonderwijs (ons bestuur) vallen.

Leden MR
Voorzitter
Secretaris
Oudergeleding
Personeelsleden
Adviserend lid Lichtenbeek
Adviserend lid directie

:
:
:
:
:
:

Hilde Martin-Evers
Nathalie van der Hoeven
Thijs Hummelink, Hilde Martin-Evers, Marijke Tibosch
Fred Eissing, Nathalie van der Hoeven, Maaike van der Putten
Sindi Eikelenboom-van Megen (ouder) en Linda van Raaij (leerkracht)
Els Leenders

Lid GMR
Joris Verwijmeren

Activiteiten commissie (AC)
De AC houdt zich bezig met ‘doe-zaken’ zoals:
 Het helpen organiseren van allerlei activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, activiteiten voor Pasen,
sport- en speldagen e.d.
 Het adviseren en meedenken over allerlei praktische zaken in en rond de school.
 Het beheren van de ouderbijdrage.
Voor vragen, suggesties, ideeën kunt u terecht bij één van de leden.

Leden AC
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Leden
Hulpgroep

: Tanja Speek
: Marleen van der Wielen
: Daniëlle van de Zilver
: Babette van de Wiel, Amanda Mens, Aniek van Dijk, Arnisa Woertman en
Menno Goedhart (vanuit het team).
: Wisselende samenstelling
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Schoolactiviteiten, festiviteiten, ouderbijdrage, excursies
Op school worden diverse feestelijke activiteiten georganiseerd zoals sinterklaas, kerst, carnaval en een
paasactiviteit. Daarnaast vinden activiteiten plaats rondom de Kinderboekenweek, diverse culturele
activiteiten, sport- en spelevenementen, afscheid groep 8 etc.
Om de kosten van al deze activiteiten te kunnen betalen, vraagt de AC u de (vrijwillige) ouderbijdrage
van € 20,- per kind te voldoen. Daarnaast vragen wij € 20,- voor excursies of activiteiten in het kader van
een IPC thema. U ontvangt daarover nog een brief.

Bijdrage in de schoolkosten voor ouders met kinderen tot 18 jaar
Stichting “Leergeld Oost Betuwe” richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar,
die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten
nauwelijks op te brengen zijn.
De contactgegevens zijn: Stichting Leergeld Oost Betuwe,
van Ambestraat 1, 6681 AK Bemmel
e-mailadres: info@lgob.nl

Pleinfeest commissie
Deze commissie bestaat uit een aantal ouders die ieder jaar het pleinfeest in het begin van het
schooljaar organiseert. Dit is een feest voor alle kinderen, ouders en het team als opening van het
nieuwe schooljaar. In verband met de corona maatregelen zal het feest in het begin van het schooljaar
niet door gaan, als het mogelijk is wordt er in april of mei nog een Pleinfeest gehouden.

Roken
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein
hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving
bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en
jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun
omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten
met roken en voorkomt ongewenst meeroken.
Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Er mag nergens op
het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten,
ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten
schooltijd. Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.
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Hulpouders
Hulpouders zijn niet meer weg te denken uit onze school; zij zijn actief bij diverse activiteiten in de
verschillende groepen. Alle ouderactiviteiten gebeuren onder verantwoordelijkheid van de
groepsleerkracht.
Ouders en opa’s en oma’s zijn behulpzaam bij o.a. knutselactiviteiten,
sport- en speldag, begeleiding bij excursies en het bijhouden van de
website van de groep. Helaas zal dit voorlopig ivm corona niet kunnen.
Voor reparatie en het schoonmaken van de materialen en voor het
versieren van de school wordt ook regelmatig de hulp ingeroepen van
ouders.

Ouderhulp bij overblijven
Wij vinden het heel erg fijn als er ouders of opa’s en oma’s zijn die af en toe tussen de middag met de
kinderen willen eten en/of surveilleren tijdens het buitenspelen. De leerkracht heeft dan tijd om even
rustig een boterham te eten. Bij de lokalen hangt een overzicht waarop u uw naam kunt schrijven.
Tijdens de groepsouderavond krijgt u de nodige informatie over wat er van u wordt verwacht. Wij
stellen uw hulp zeer op prijs. Tijdens het buitenspelen is ook altijd een personeelslid aanwezig.
Ivm corona maken we hier voorlopig geen gebruik van.

Groepsouders
Zij zijn een belangrijke schakel tussen de leerkracht en de ouders. Groepsouders zijn extra betrokken bij
de groep. Niet alleen wat betreft afspraken en planning voor hulp bij allerlei activiteiten, maar ook om
vragen, wensen en klachten die er mogelijk in de groep zijn te signaleren.
De groepsouder kan ook worden gevraagd voor activiteiten in de groep. Men moet hierbij denken aan:
knutselactiviteiten, excursies, kerstfeest enz. We gaan uit van 2 groepsouders per groep.

Klasbord
Als ouder krijgt u van de leerkracht aan het begin van het schooljaar een inlogcode om gebruik te
kunnen maken van Klasbord. Dit is een beschermde omgeving waar de leerkracht informatie over de
groep en foto’s van activiteiten publiceert. In het kader van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) vragen wij toestemming om foto’s van uw kind te mogen publiceren op
Klasbord. Geeft u deze toestemming niet, dan houden wij daar rekening mee.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment
alsnog toestemming geven. Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze
opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook
terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.
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Externe instanties
Schoollogopediste
Schoolartsendienst
Contactpersoon

: Francis Vermaas
: Hulpverlening Gelderland Midden; afd. Jeugdgezondheidszorg
: Eveline van Delft (jeugdarts) en Marijke van Moerkerk
(doktersassistente), Laurence Andeweg (jeugdverpleegkundige)
Schoolmaatschappelijk werk : Maud Willems

Schoollogopediste
Regelmatig komt de logopediste bij ons op school. De leerlingen worden rond hun vijfde verjaardag
gescreend. Screening van jongere/oudere leerlingen is mogelijk na aanmelding door de leerkracht.
Heeft u vragen over de ontwikkeling van de spraak geef dat dan door aan de leerkracht.

Jeugdarts, schoolverpleegkundige en doktersassistente
Maandelijks bezoeken zij de scholen in Elst. De jeugdarts en schoolverpleegkundige zijn gespecialiseerd
op het gebied van kinderen. Zij behandelen niet en schrijven geen medicatie voor. Zij geven
voornamelijk adviezen of verwijzen door. Wilt u graag een afspraak met hen, geef dat dan door aan de
leerkracht of de IB-er. De doktersassistente doet de Triage (onderzoek). Bij 5-jarigen en 11/12-jarigen
worden de ogen, oren en groei gecontroleerd. U wordt altijd gevraagd om toestemming en u krijgt na
het onderzoek schriftelijk de bevindingen door.

Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk is bedoeld om u op weg te helpen als u problemen
ervaart met de opvoeding van één of meer van uw kinderen. Zijn er veranderingen
in de thuissituatie, is er iets ernstigs gebeurd (bijv. scheiding), is uw kind opeens
moeilijk aanspreekbaar of onhandelbaar, vertoont uw kind opeens ander gedrag
(boos, gesloten, bang)? Bespreek het met de leerkracht van uw kind of de intern
begeleider. Zij brengt u dan in contact met schoolmaatschappelijk werk. U kunt ook
zelf contact opnemen met Maud Willems mwillems@stmr.l of 06-10023677.

Team Sociaal Domein en Sociaal Kernteam
De Gemeente Overbetuwe is vanaf 1 januari 2015 onder andere verantwoordelijk voor het regelen van
de jeugdhulp. U kunt hiervoor terecht bij het Sociaal Kernteam of bij het team Sociaal Domein. Samen
met u kijken ze welke mogelijkheden er zijn. Zij zijn bereikbaar via Ambtshuis, Dorpsstraat 8, Elst.
Inloopspreekuur op woensdag van 13.00 – 17.00 uur of bellen: 140481.
Ook kunt u terecht voor vragen over bijvoorbeeld opvoeding bij het Sociaal Kernteam. Meer info op:
www.kernteamoverbetuwe.nl
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IPC (International Primary Curriculum)
Op onze school werken we met het IPC. In de groepen 3 t/m 8 vindt dit voornamelijk plaats op de
middagen. In groep 1/2 is het werken aan IPC de leidraad gedurende de hele dag.
Uitgangspunten hierbij zijn: focus op vaardigheidsdoelen, vraaggestuurd leren (waarbij kinderen op
onderzoek gaan naar antwoorden op eigen leervragen), gezamenlijke kennisconstructie en zelfstudie.
De zaakvakken en creatieve vakken worden thematisch behandeld. ICT speelt hierin een belangrijke en
vanzelfsprekende rol. De andere vakgebieden worden meestal apart gegeven, maar waar mogelijk
wordt de inhoud gekoppeld aan het thema waarover op dat moment wordt geleerd, zoals bij
woordenschat, taal en begrijpend lezen. Werkwijzen waarmee de kinderen te maken krijgen zijn:
meervoudige intelligentie, samenwerken, zelfstandig werken, studievaardigheden en beoordelen van de
eigen ontwikkeling. We worden hierbij ondersteund door IPC Nederland.
De ouders worden aan het begin van elk thema d.m.v.
een ouderbrief geïnformeerd over wat de kinderen
leren (leerdoelen) bij het thema.
Binnen het IPC is er alle ruimte voor de 21ste eeuwse
vaardigheden die essentieel zijn om kinderen voor te
bereiden op hun toekomst.
Voor meer informatie over zowel het IPC als 21ste eeuws leren verwijzen wij graag naar onze website en
de schoolgids. Ook kunt u een kijkje nemen op de website van IPC Nederland.
Bij IPC wordt elk thema afgesloten. Afhankelijk van het thema kan dat zijn: een presentatie, een
tentoonstelling, een voorstelling o.i.d. Dit zal ongeveer 4 keer per jaar zijn.
In de ouderbrief kunt u lezen wanneer de afsluiting van het IPC-thema zal plaatsvinden.
In het voorjaar staat een IPC-thema gepland met als afsluiting onze jaarlijkse tentoonstelling.
Ook is er tijdens deze jaarlijkse tentoonstelling een restaurant van groep 8. De opbrengst hiervan komt
ten goede aan het schoolkamp van groep 8. Ook dit zal afhankelijk zijn van de corona maatregelen.

Mijn Rapportfolio
Wij gebruiken een digitaal systeem om de vorderingen van kinderen bij te houden. Bij ieder IPC-thema
beoordelen de kinderen zichzelf aan de hand van de gestelde doelen. De leerkracht geeft ook een
beoordeling. Eventueel gaan zij hierover samen in gesprek. Ook voor de andere vakgebieden gebruiken
wij het Rapportfolio. De kinderen krijgen geen papieren rapport meer.

Mediatheek
Onze school heeft een mediatheek waarin veel boeken staan die we bij de IPC-thema’s gebruiken en
leesboeken die worden gebruikt als wisselcollectie voor de klassenbibliotheek.
Er staan ook computers, laptops en chromebooks waar kinderen zelfstandig aan kunnen werken.
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Noodscenario vervanging bij afwezigheid leerkracht
Bij afwezigheid van leerkrachten bijvoorbeeld door ziekte, familieomstandigheden, scholing of een
andere vorm van verlof, doen wij ons uiterste best om voor vervanging te zorgen. In het uiterste geval
vragen wij ouders om hun kind thuis te houden.
De procedure bij afwezigheid van leerkrachten
1. We zorgen voor een vervanger in de groep.
Er wordt contact opgenomen met de invalpool (IPPON) om een vervangende leerkracht aan te
vragen. Lukt de vervanging niet met een leerkracht uit deze invalpool, dan worden de parttime
leerkrachten (met andere werkdagen dan de ziektedag) benaderd om in te vallen.
2. Een beschikbare vaste leerkracht zal vervangen in de groep van de afwezige leerkracht.
Bijvoorbeeld een eigen onderbouwleerkracht die groep 8 neemt, zodat de invaller de
onderbouwgroep kan begeleiden.
3. Er zal interne vervanging geregeld worden (indien nodig met toezicht op afstand).
Denk aan het inzetten van een intern begeleider, directeur, onderwijsassistent, stagiaire, enz.
Deze interne vervanging is beperkt mogelijk. Dit om te vermijden dat ook de eigen werkzaamheden
van de interne vervanger te veel in de knel komen.
4. De leerlingen worden verdeeld over de andere groepen.
De leerlingen worden verdeeld over meerdere groepen volgens een verdeellijst.
5. Er zijn geen mogelijkheden.
Als we na het volgen van de vorige stappen van deze procedure nog steeds geen mogelijkheden
hebben gevonden voor vervanging van de groepsleerkracht wordt u (indien mogelijk een dag van
tevoren) via de mail geïnformeerd. U wordt dan gevraagd de kinderen maximaal een dag thuis te
houden. Indien we u pas ‘s ochtends vóór schooltijd kunnen laten weten dat er geen vervanging is,
is er het eerste uur (8.30-9.30 uur) opvang beschikbaar, zodat u in deze tijd nog opvang kunt
regelen.
We streven ernaar kinderen niet langer dan één dag thuis te houden. Op basis van een roulatiesysteem
blijven er elke schooldag andere groepen thuis. Ouders van de betrokken kinderen worden de dag van
tevoren geïnformeerd.
Indien groepen thuis moeten blijven, wordt daar melding van gedaan aan het bestuur, bureau leerplicht
(RBL Midden Gelre) en aan de inspectie van onderwijs.

maart 2021
Ma

1

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

19

20

21

26

27

28

Kinderraad

8

Studiedag
Lichtenbeek

15

16

Rapportfolio klaar
voor ouders
Esdoorn

17

18
Oudergesprek
Rapportfolio

22

23

24

29
MR vergadering
19.15 uur

30

25

Vrij:
Groep 1 t/m 4 en
Rupsen/Vlinders

Oudergesprek
Rapportfolio

31
Theoretisch
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Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag:
Woensdag:
Vrijdag:

8.30 tot 14.30 uur
8.30 tot 12.15 uur
groep 1 t/m 4: 8.30 tot 12.00 uur
groep 5 t/m 8: 8.30 tot 14.30 uur

De groepen 1 t/m 4 en de Rupsen en Vlinders zijn gedurende het schooljaar 11 vrijdagen vrij.
De dagen staan op deze kalender vermeld. De leerkrachten hebben dan een studie-ochtend.
De kinderen verzamelen om 8.20 uur bij de leerkracht op het plein en gaan ivm de corona maatregelen
naar binnen om de handen te wassen zodat de les om 8.30 uur kan beginnen. Zorgt u ervoor dat uw
kind uiterlijk om 8.25 uur op school is.
In verband met corona mogen ouders voorlopig niet in de klas en op het schoolplein komen.

Gymnastiek
De kleutergroepen en de Rupsen en Vlinders gymmen 2 keer per week in het speellokaal op school.
Voorlopig zal dit ivm corona niet gebeuren.
De andere groepen hebben op dinsdag en vrijdag gymnastiek in sporthal de Helster.
Het is de bedoeling dat kinderen vanaf groep 5 na de gymles onder de douche gaan.

Talentontwikkeling
Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen dit aangeboden door de eigen
leerkracht in de groep. Onze intern begeleider Alie Schiere is gedurende het
schooljaar beschikbaar om de kinderen en leerkrachten te begeleiden om aan de
slag te gaan met verrijkingsstof en verdiepingsactiviteiten. De leerlingen werken
aan meer complexe denkvaardigheden en inzicht in hun eigen denken.
Meer informatie kunt u vinden in de schoolgids en in het beleidsplan
meerbegaafden.

Anti pestcoördinator
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen op een goede manier met elkaar omgaan. Wij besteden veel
aandacht aan de preventie van pesten door positief voorbeeldgedrag. Mocht het toch misgaan dan kunt
u contact opnemen met de leerkracht. Deze kan eventueel onze anti-pestcoördinator, Alie Schiere
inschakelen. Wij hebben een pestprotocol, u kunt dit vinden op onze website.

Contactpersonen
Het kán voorkomen dat een kind of ouder met een probleem/klacht zit en wil weten waar hij/zij
daarmee terecht kan. U kunt hiervoor naar Maaike van der Putten of Paul Baayens. Indien noodzakelijk
kunnen zij doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon.
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17

18

23

24

25

Vrij:
2e Paasdag

12

IPC Tentoonstelling
16.30 – 18.00 uur
Groep 1 t/m 8 en
Lichtenbeek vrij
vanaf 12.00 uur

19

20

21

IEP toets groep 8

IEP toets groep 8

26

27

28

Studiedag
Kinderen vrij

Vrij:
Koningsdag

22

Koningsspelen
groep 1 t/m 8 en
Vlinders/Libellen

29

30
Vrij:
Groep 1 t/m 4 en
Rupsen/Vlinders

Fruitpauze en lunchen
In de ochtend is er tijdens de pauze voor de kinderen de mogelijkheid fruit te eten en wat te drinken.
Wilt u uw kind elke dag fruit (geen brood of koek) meegeven en iets te drinken
(melkproduct of vruchtensap, geen priklimonade) bij voorkeur in een beker
voorzien van naam. Voor de lagere groepen graag schoongemaakt fruit.
Tussen de middag eten de kinderen in hun eigen klas. Geeft u uw kind op de
dagen dat uw kind tot 14.30 uur naar school gaat een lunchpakketje (brood en
iets te drinken, zie ook fruitpauze) mee. Wilt u het lunchpakket gezond houden,
dus geen koek, snoep of kauwgum.

Traktaties
Als uw kind jarig is dan mag het natuurlijk trakteren, maar geen snoep. Er zijn veel andere
mogelijkheden, zoals doosjes rozijnen, zoute koekjes, kaas, worst en fruit. De kinderen hoeven geen
speciale traktaties voor de leerkrachten mee te nemen, ze gaan niet meer langs de klassen.

Uit de school geklapt
Een paar keer per jaar hebben wij met alle kinderen van de school een
bijeenkomst in de zaal: “uit de school geklapt”. Het doel is dat de kinderen meer
betrokken raken met wat er binnen de school/groepen leeft. Zo kunnen kinderen
wat vertellen of laten zien over o.a. de IPC-units, gebeurtenissen in de groep en
excursies. Bij de eerste “uit de school geklapt” stellen de kinderen uit de
Kinderraad zich voor.

Pleinregels
Het is niet toegestaan om op het schoolplein te fietsen van 8.15 tot 14.45 uur. De kinderen kunnen dan
ongestoord spelen. Verder moeten de fietsen van de kinderen in de fietsenrekken geplaatst worden.
Ouders die hun kinderen brengen of halen, kunnen hun fiets op het plein zetten. Bij voorkeur zo dat
anderen er geen last van hebben. Ivm corona zetten de ouders de fiets buiten de hekken.

Parkeren
Wilt u erop letten dat u met parkeren en uitrijden goed let op ouders en kinderen die achter de auto’s
lopen of fietsen. Er ontstaan soms gevaarlijke situaties op de parkeerplaats en dit willen wij voorkomen.

Gevonden voorwerpen
Er blijven regelmatig (veel) spullen op school liggen. Als u iets kwijt bent kijk dan gerust eens in de
bakken onderin de postvakkenkast bij de trap tegenover de keuken. Vóór iedere vakantie liggen de
spullen een paar dagen in de zaal zodat u kunt komen kijken, daarna gaat het weg. Bij de facilitair
medewerker, Annemarie Corssmit, is een speciaal bakje voor de gevonden fietssleutels.
Ivm corona gaan wij vóór de vakantie met de bakken langs de klassen.
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Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

10

11

12

13

14

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie
Hemelvaart

Meivakantie

17

18

19

20

21

Schoolfotograaf
(niet voor
Lichtenbeek)

Vrij:
Groep 1 t/m 4 en
Rupsen/Vlinders

27

28

Controle hoofdluis

24

25

Vrij:
2e Pinksterdag

MR vergadering
19.15 uur

31
Kinderraad
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2

8

9

15

16

22

23

29

30

Gesprek met de leerkrachten
Mocht u als ouder graag een gesprek over uw kind willen met de leerkracht, dan kan dat vanaf 15.30
uur en op woensdag vanaf 13.00 uur. Vóór die tijd hebben leerkrachten pauze en overleg. We vragen u
hiervoor een afspraak met de leerkracht te maken. Ivm corona zal dit vooral telefonisch zijn.
Heeft u problemen met één van de leerkrachten, loopt u daar dan niet mee rond, maar neem contact
op met de leerkracht. Ook kunt u contact opnemen met een intern begeleider of de directeur.

Oudergesprekken
In het begin van het schooljaar heeft de leerkracht samen met de ouders en het kind een startgesprek
om kennis te maken en te bespreken wat het kind dit jaar wil leren en bij geholpen wil worden.
Eind november kunt u gebruik maken van een (facultatief) gesprek, indien u of de leerkracht dit
noodzakelijk vindt. In maart is er een gesprek naar aanleiding van het Rapportfolio, hierin kunt u de
ontwikkeling en beoordeling van uw kind volgen. Het Rapportfolio wordt 3 keer per jaar ingevuld door
de leerkracht.

Stagiaires
Het kan zijn dat in de klas van uw kind een student van de PABO of het ROC stage loopt. Studenten
kunnen bij ons praktijkervaring op doen. Dit gebeurt altijd onder supervisie van de leerkracht.

Telefoons en nieuwe media
Als ervoor gekozen wordt om een mobiele telefoon mee naar school te nemen, dan gebeurt dit volledig
op eigen risico. Het is niet toegestaan om de telefoon onder schooltijd aan te hebben. Vanaf groep 7
moet de telefoon bij binnenkomst worden uitgeschakeld en opgeborgen in een daarvoor bestemde bak
en mag er aan het einde van de dag weer worden uitgehaald. In de lagere groepen mag de telefoon bij
hoge uitzondering mee naar school en wordt hij ingeleverd bij de leerkracht. Als de school uit is, kan het
kind hem weer terugkrijgen.

Kinderraad
Uit de groepen 5 t/m 8 en de Libellen hebben kinderen een jaar lang zitting in de kinderraad. Zij komen
elke 2e maandag na een vakantie een uur bij elkaar om zaken die door henzelf of door de school worden
ingebracht te bespreken. De directeur leidt deze vergaderingen. Punten die o.a. ter sprake komen zijn:
regels en afspraken, evaluatie IPC, gebruik computers.

Prikbord/informatie
Op het prikbord bij de hoofdingang hangt informatie over de IPC thema’s. Op de zuil in de hal bij de
hoofdingang en op het prikbord bij de andere ingang hangt overige informatie. Bij de groepen hangt
soms ook informatie bij de ingang van het lokaal. Het is zinvol als u er regelmatig op kijkt, ivm corona is
dat nu helaas niet mogelijk. Informatie over school versturen wij per e-mail en Klasbord. Zorgt u ervoor
dat wij altijd het goede e-mailadres hebben?
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19

20

26

27

Juffen/meesterdag
Lichtenbeek

7

8

Schoolkamp groep 8 Schoolkamp groep 8 Schoolkamp groep 8
Evaluatie HP
Lichtenbeek op MRF

14

21

15

16

17

18

Studiedag
Kinderen vrij

HP gesprekken
Lichtenbeek

Verkeersexamen
theorie

Avondvierdaagse

Avondvierdaagse

Avondvierdaagse

Avondvierdaagse

22

23

24

25

Bedankavond
hulpouders
20.00 – 22.00 uur

Vrij:
Groep 1 t/m 4 en
Rupsen/Vlinders

HP gesprekken
Lichtenbeek

28

29

30

Absentie/schoolverzuim
Wanneer uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen, dan willen wij dat graag
telefonisch tussen 8.00 en 8.20 van u vernemen.

Extra verlof
Elk kind dat de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt is leerplichtig. Vanaf dat moment kan er in
uitzonderingsgevallen voor extra verlof toestemming worden verleend. Als er sprake is van, zoals de wet
het noemt, gewichtige omstandigheden, mag de directeur maximaal 10 dagen verlof geven. De
conclusie dat men "recht" heeft op 10 dagen extra verlof is onjuist!
Als u extra verlof wilt dan moet u dat m.b.v. speciale formulieren aanvragen.
U kunt deze ophalen bij de directeur.
Verlof tijdens de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar is niet
toegestaan. Als u zich niet aan deze regel houdt zijn wij verplicht het verzuim
door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Overbetuwe.
Een boete behoort dan tot de reële mogelijkheden.
Ook regelmatig te laat komen is verzuim, dit moeten wij óók melden bij de
leerplichtambtenaar. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.rblmidden-gelre.nl

Verzekeringen
Wonderwijs sluit ieder jaar voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering af. Deze verzekering
dekt het risico van ongevallen tijdens het naar school gaan, naar huis gaan, het verblijf op school,
excursies e.d. Schade aan kleding, bril, fiets etc. valt hier niet onder.
Ook heeft Wonderwijs een SVI-plusverzekering. Deze verzekering biedt dekking voor de bestuurder en
inzittenden van het eigen/geleasde voertuig bij een ongeval.

WILT U MEER INFORMATIE HEBBEN, KIJK DAN IN DE SCHOOLGIDS OF OP ONZE WEBSITE
www.obsdeesdoorn.nl . DAAR VINDT U OOK ALLE ACTUELE INFORMATIE.
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31

Eerste
schooldag:
maandag
30 augustus

MR vergadering
19.15 uur

5

6

7

8

Wisselmiddag
groep 1 t/m 7
13.00 – 14.30 uur

12

13

Rapportfolio klaar
voor ouders
Esdoorn

Musical groep 8:
Voor ouders, broers
en zussen
19.30 - 22.00 uur

Musical groep 8:
Opa’s en oma’s
12.30 - 14.30 uur

14

15

16
Esdoorn Got talent
9.00 – 10.30 uur
Ouders welkom!
12.00 uur:
Vakantie!

19

20

21

22

23

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

26

27

28

29

30

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

