
 

                      

                                                      Esdoornblaadje  

                                                         Coronaspecial 

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

worden de kinderen in Elst tijdens de schooltijden opgevangen op basisschool Stap voor Stap en na schooltijd bij BSO de 
Fruitboom. Informatie over de noodopvang, de locaties en een aanmeldformulier zijn als bijlage toegevoegd bij dit 

Esdoornblaadje Coronaspecial. 
  

Persconferentie van Rutte 
We hadden aangegeven dat we het Esdoornblaadje Coronaspecial dinsdags naar u versturen. Vanavond is de 

persconferentie van Rutte. Daarin wordt bekend gemaakt hoe het verder gaat na 28 april. Het is mogelijk dat er 
maatregelen worden versoepeld. Daarom versturen wij donderdag 23 april ook een Esdoornblaadje - Coronaspecial met 

daarin de consequenties daarvan voor onze school. 
 

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: 
Lisa, uit groep 4,  heeft een leenbieb in haar tuin gezet. Het idee 

is ontstaan tijdens het videobellen tussen Lisa, Anna en Lotte. 
Je kunt hier gratis boeken lenen of ruilen. 

Top idee dames! 
 

Corona uitgelegd in begrijpelijke kindertaal 
De jeugdgezondheidszorg heeft een filmpje waarin Corona wordt uitgelegd aan kinderen. 

Corona uitgelegd in begrijpelijke kindertaal 
 

Verrassing 
De moeder van Jazz Hartjes (groep 7) is filiaalmanager bij "Holland en Barrett".  

Zij mochten producten die uit hun assortiment gaan verdelen onder mensen uit de zorg of het 
onderwijs. Melanie dacht meteen aan de leerkrachten van de Esdoorn. Alle leerkrachten, inclusief 

de leerkrachten van Lichtenbeek, zijn verrast met een tasje vol producten waar wij zeker van 
zullen genieten. Dankjewel Melanie en Jazz. 

 

Verras opa en oma 
Door de crisis moeten alle opa's en oma's het momenteel zonder hun kleinkinderen doen. SGoolfotografie wil, in 

samenwerking met Kaartje2Go, die opa's en oma's een hart onder de riem steken. 
Ouders kunnen via het bestelsysteem, gratis één digitale SGoolfoto (hoge resolutie) van een kind óf de 

broerzuscombinatie bestellen. Vervolgens mogen zij bij Kaartje2Go gratis een fotokaart van die digitale foto bestellen. 
Kaartje2Go berekent niet de fotokaart, alleen de postzegel van €0,91. Deze actie geldt voor de schoolfoto's die in 2018 

door SCoolfotografie op onze school zijn gemaakt.Uitleg over de actie is te vinden via onderstaande link. 
https://www.sgoolfotografie.nl/verras-opa-en-oma-met-een-kaart-van-jullie-kinderen/ 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=WoljlIMRtbM&feature=emb_logo
https://www.sgoolfotografie.nl/verras-opa-en-oma-met-een-kaart-van-jullie-kinderen/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning n.a.v. de Corona maatregelen 
Het Corona-virus vraagt veel extra inzet en aanpassingsvermogen van iedereen. Gelukkig wordt er door velen hulp 
aangeboden en ontstaan er mooie initiatieven. De gemeente is goed op de hoogte van de sociale kaart en lokale 

initiatieven in Overbetuwe. Daarnaast kunnen ze, wanneer nodig, extra ondersteuning inzetten.  
 Op de website kunt u relevante informatie te vinden:   

https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Informatie_over_het_coronavirus 
De gemeente zet belangrijkste lokale telefoonnummers en initiatieven voor u op een rij. 

Zij hopen u hiermee een beetje te kunnen ondersteunen. 
Het Sociaal Team Overbetuwe  

Het Sociaal Team Overbetuwe is een integraal team dat belast is met uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de 
Participatiewet. Naast vraagverheldering en doorverwijzing, biedt het team ook lichte ondersteuning.  

Het Sociaal Team Overbetuwe is iedere werkdag telefonisch bereikbaar: 
 - van 08.30 tot 17.00 uur op 140481  

         - van 08.30 tot 13.00 uur op 06 11736168                                                                                                  
Per mail bereikbaar op info@kernteamsoverbetuwe.nl, actuele informatie is te vinden op: kernteamsoverbetuwe.nl   

Huiselijk geweld & kindermishandeling  
U kunt voor advies of meldingen over huiselijk geweld of kindermishandeling terecht bij Veilig Thuis of bij ons 

interventieteam zorgmeldingen@overbetuwe.nl  
Luisterend oor, ‘Vertel eens…’  

Heeft u behoefte aan een praatje of een luisterend oor? Op werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur kunt u bellen met 
nummer 0481 745712. Men krijgt dan een medewerker van Forte of een vrijwilliger aan de telefoon. Zij zijn verbonden 

met het Sociaal Team Overbetuwe en goed op de hoogte van de sociale kaart en initiatieven in Overbetuwe. 
Hulp nodig of hulp bieden?  

Als u hulp nodig heeft of graag een helpende hand wilt bieden, dan kan men terecht bij www.onsoverbetuwe.nl 
Noodopvang voor kinderen  

Kinderopvang en scholen vangen momenteel kinderen op tussen 0 en 12 jaar van ouders met een beroep in een van de 
vitale sectoren. Ook is er 24-uursopvang mogelijk bij de Fruitboom (SKAR) in Elst voor noodopvang buiten de reguliere 
openingstijden en in het weekend. Tot slot is ook voor kinderen in kwetsbare gezinnen noodopvang mogelijk. Vragen 
over de noodopvang kunnen gesteld worden aan de gemeente:  noodopvang@overbetuwe.nl Meer informatie is te 

vinden op de volgende site van het Rijk: Kijk hier voor meer informatie over noodopvang en cruciale-beroepen 
Financiële moeilijkheden  

De gemeente maakt zich ook zorgen over inwoners die vanwege de Coronacrisis (verder) in financiële problemen raken. 
Zij kunnen contact opnemen met (hun klantmanager van) het Sociaal team Overbetuwe.   

 

Jarigen t/m 12 mei 

 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 
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