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Thuisonderwijs  
Deze week zijn we gestart met de digitale leeromgeving. We merken dat het allemaal nog niet soepel verloopt, maar 
daar wordt aangewerkt. Het ziet er naar uit dat de scholen nog langer dicht blijven. Wij zijn momenteel bezig om te 

kijken hoe wij de communicatie met de leerlingen en instructie willen gaan doen. Wordt vervolgd! 
Mocht u vragen hebben dan kunt u de leerkracht via de mail bereiken. Het mailadres is de volledige voor- en achternaam 

en dan @obsdeesdoorn.nl 

 

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. 

 

Schoolvoetbal  

Het schoolvoetbal Het schoolvoetbaltoernooi dat in april zou starten, gaat niet door. 

Zappsport@Home 
  
Om te voorkomen dat kinderen nu te weinig bewegen, wil Zappsport 
de kinderen motiveren met Zappsport@Home. In nieuwe Zappsport-
afleveringen van Zappsport@home Workout geven bekende sporters 
elke werkdag workouts aan de kinderen thuis. In 15 minuten laten 
ondere Nathan Rutjes (voetballer) met zijn zoontje Lavezzi Rutjes en 
Roy Meyer (Olympisch judoka&personal trainer) de kinderen flink 
bewegen. De afleveringen worden uitgezonden om 13.15 uur op NPO 
Zapp. De Zappsport@Home Workout-afleveringen worden elke dag op 
YouTube geplaatst, zodat er thuis on demand gesport kan worden. 

 
Daarnaast is er elke werkdag Zapplive extra van 13.00 tot 15.30 uur. Daarin zitten programma's over biologie 

(de Smerige Quiz), wetenschap (Willem Wever) en natuur (Freeks Wilkde Wereld). Tijdens de uitzendingen komen 
deskundigen middels videoverbindingen aan het woord. Kinderen kunnen hun vragen stellen via de site 

(https://www.zapp.nl/nieuws/26656-zapplive-extra) en met elkaar in gesprek gaan. Er is ook ruimte voor ontspanning en 
worden er tips gegeven hoe je de dagen thuis het beste doorkomt. 

 

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

n de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 opgevangen in het lokaal van juf Nathalie en van de groepen 5 t/m 8 in het lokaal 
van meester Tim. 

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 dan het werk voor die dag uit hun weektaak mee naar 

school nemen.19 
De gemeente Overbetuwe De gemeente Overbetuwe heeft een website waar het beleid t.a.v. de vitale beroepen, 

kwetsbare gezinnen en een emailadres waarop ouders de gemeente kunnen benaderen voor vragen. Hierop staat ook op 
wat wel/niet een vitaal beroep is. De gemeente is nu bezig met een brief voor de ouders waarin meer informatie staat 

over de noodopvang, 24 uurs opvang, financiën, etc. 
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Ouderavond 
Ouders die zich hadden aangemeld voor de ouderavond  “Ik en mijn Puber” op 20 april a.s. op het HPC in Zetten. Deze 
avond gaat niet door. Wanneer de ouderavonden “Ik en mijn Puber” in Elst en Zetten volgend schooljaar plaats gaan 

vinden is op dit moment nog niet bekend. 

 

Documentaires 

De school is voorlopig nog wel even dicht. Via onderstaande link kan uw kind gratis documentaires bekijken. 
Het kijken van documentaires helpt kinderen in het vormen van een mening, verruimt hun blik op de wereld en leert ze 

op een speelse manier kritisch te zijn over wat ze zien. Daarom presenteren we een selectie van IDFA's beste 
jeugddocumentaires, gratis online. Let op: niet alle documentaires zijn Nederlands gesproken. Sommige zijn Engels 

ondertiteld. Deze films zijn het meest geschikt voor kinderen tussen acht en twaalf jaar. 
https://www.idfa.nl/nl/set/132619/gratis-jeugddocumentaires 

 

Jarigen 27 t/m 31 maart 

 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Het  

 

 

 

Liam 4 

Isa 8 

Emma 11 

Luuk 6 

Stach 6 

Kasper 6 

Mirre 6 

Feline 9 

juf Linda 
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