
 

                      

                                                      Esdoornblaadje  

                                                         Coronaspecial 

Noodopvang meivakantie 
en  Voor ouders die werken in de vitale sector en geen opvang voor hun kinderen hebben, 

worden de kinderen in de meivakantie op een centrale locatie opgevangen. De opvang is dus 
niet bij ons op school en wordt ook niet door een personeelslid van onze school gedaan. 

Als u hiervan gebruik wilt maken dan moet u dit vóór 17 april laten weten via  
onderstaand e-mailadres. 

 
Tijdens schooldagen worden de kinderen opgevangen in het BSO lokaal en/of het lokaal van juf Dinie en Annemarijn. 

Als uw kind gebruik moet maken van de noodopvang dan dient u dat twee dagen van te voren te melden via 
directie@obsdeesdoorn.nl. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten het werk uit hun weektaak meenemen.1 
9Voor informatie over noodopvang kunt u terecht op de website van de gemeente Overbetuwe of contact  

met hen opnemen.  
 

Communicatie 
De scholen zijn al een aantal weken gesloten en alles begint nu te lopen.   

We merken dat we minder aan u als ouder te melden hebben. De leerlingen en/of ouders spreken weer regelmatig de 
leerkracht(en) door middel van videobellen of Google Meets. 

Daarom ontvangt u het Esdoornblaadje Coronaspecial vanaf heden alleen op de dinsdag. 
 

Rapportfolio 
  De kinderen werken thuis aan hun weektaak van school. Daarbij zijn ze goed aan het leren. Het is 

leuk om wat geleerd wordt zichtbaar te maken d.m.v. filmpjes of foto's in "Mijn Rapportfolio".  
U kunt deze, samen met uw kind, uploaden bij Talenten.    

Via onderstaande link vindt u de handleiding voor het inloggen en uploaden. 

https://www.obsdeesdoorn.nl/images/info_brief_MijnRapportfolio_november_2019.pdf 

Mocht u er dan niet uitkomen dan kunt u uw vraag stellen op ict@obsdeesdoorn.nl  

Koningsspelen 
De koningsspelen stonden voor de groepen 4 t/m 8 gepland op vrijdag 17 april en woensdag 22 

april voor de groepen 1 en 2. Door de huidige situatie gaan deze spelen niet door.  
We houden het nu voor alle leerlingen van onze school op vrijdag 17 april. De groepen 1 t/m 8 

hebben dan een lesvrije dag zodat, als het lukt, thuis de Koningspelen kunnen worden gehouden. 
De leerkrachten sturen u hiervoor suggesties, zowel op sportief als creatief gebied.  

Wij wensen iedereen alvast veel plezier! 
  

 Kinderboekenweek 
De prentenboek top 10 is bekend. 

Bekijk de video van: Coco kan het! voorgelezen door Loes Riphagen. 
Bekijk de knutselpagina. 

Kinderboekenpanel in Zapplive Extra terugkijken? 
Naar de jeugdbibliotheek om gratis 100 boeken online te lezen. 

Meer nieuws over het Kinderboekenweek Leesteam. 
Lees dit allemaal op de online bibliotheek: 
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Opfleurnieuws 
Wij nodigen u, ouders, maar ook opa's en oma's van harte uit om leuk nieuws te delen in deze special. 

U kunt hierbij denken aan tips, leuke ervaringen/ideeën of zaken waar u trots op bent. 
Mail het ons via een reply op dit Esdoornblaadje - Coronabulletin. 

 
Tip: 

Thuis in het museum 
De museumdeuren zijn gesloten, maar de verwondering laat zich niet stoppen! Steeds meer musea nemen kinderen 

online mee het museum in. Maak bijvoorbeeld een virtuele wandeling door Museum Hilversum waar de tentoonstelling 
Zilveren Camera 2019 aan de muren hangt. Leer met een tutorial van het Rijksmuseum zelfportretten schilderen zoals 
Van Gogh dat deed. Doe mee met de wekelijkse quarantaine doe-tips van het Groninger Museum (er staan er al twee 

online!). Of doe mee aan de Instagram-challenge Tussen Kunst en Quarantaine en maak een favoriete kunstwerk na met 
huis-tuin-en-keuken spullen. 

Houd onderstaande pagina in de gaten, nieuwe tips volgen op deze pagina! 
 
Dit vignet geeft aan dat het museum de kinderen wat te bieden 
heeft. 
 
https://www.museumkaart.nl/Speciaal/Thuis-in-het-museum  

 
Jarigen t/m 21 april 
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