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Week 11  09 maart 2020 

De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

 

Tijn 7 

Kim 10 

Jax 5 

Esma 7 

Masir 8 

 

Juf Ellie 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2-z87s18cCFQluFAodxyYEwg&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-leather-agenda-notebook-image13335495&bvm=bv.101800829,d.d24&psig=AFQjCNGDgRZcB91R2Q9ZNtnWSKNi9LtUIw&ust=1441265917511715
http://www.obsdeesdoorn.nl/
mailto:info@obsdeesdoorn.nl


IPC 
De komende weken gaan alle groepen weer aan de slag met een nieuw thema: 

 
Early Years (groep 1 en 2): Wat een water! 
Milepost 1 (groep 3 en 4): Van top tot teen. 

Milepost 2 (groep 5 en 6): Samen leven. 
 Milepost 3 (groep 7 en 8): Hoe ziet onze wereld eruit? 

 
We wensen alle kinderen en leerkrachten  

weer een leerzame tijd toe! 
 
 
 

Week voor de gezonde jeugd 
In de week voor de gezonde jeugd  (16 t/m 20 maart) vragen we aandacht voor een toekomst waarin 

iedereen gezond kan opgroeien, want een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. 
Als school vinden wij een gezonde leefstijl ook erg belangrijk daarom stimuleren wij water drinken,  

fruit en groenten eten, de gezonde traktatie en voldoende beweging. 
Wij willen u daarom vragen daar de komende tijd ook weer extra op te letten en rekening mee te houden. 

Om nóg meer bewustwording te stimuleren, hangen we in de school posters op waarop wordt 
aangegeven hoeveel suikerklontjes er in frisdrank zit.  

 
Wij doen als school mee met the daily mile. Maandag 16 maart komt wethouder Hol samen met een 

teamlid van Overbetuwe Beweegt naar onze school om ‘the daily mile’ in werking te zetten. 
Tijdens ‘the daily mile’ lopen, joggen of rennen de kinderen met hun klasgenoten in de veilige omgeving 

van hun eigen school. Ondertussen bouwen ze aan hun conditie, relaties, vertrouwen en veerkracht. 
Betere focus en prestatie. 

 
Wanneer de kinderen weer in het groepslokaal zijn, kunnen ze zich beter focussen.  

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen beter presteren na een lichamelijke activiteit zoals ‘the daily mile’. 
Eigenlijk komt alles wat een kind nodig heeft in 15 minuten bij elkaar:  

plezier, vrienden, frisse lucht, concentratie en fitheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zo werkt het schoolmaatschappelijk werk (SMW)! 
Het SMW is er speciaal voor je kind en jou als ouder op deze school. Wanneer het even niet zo lekker 
loopt, of wanneer je behoefte hebt aan iemand die met jou en je kind meekijkt, zijn wij er!  
 
Hoe gaan wij te werk: 
Als je als ouder(s) het gevoel hebt dat het fijn kan zijn als wij eens met je meedenken, kun je contact met 
ons opnemen via de mail. Het is ook mogelijk om via school met ons in contact te komen, leerkrachten en 
intern begeleiders weten hoe ze ons kunnen bereiken. 
Als we jouw vraag hebben ontvangen, nemen we contact met je op om een eerste afspraak te maken. 
Tijdens deze eerste afspraak gaan we dieper in op je vraag/probleem/de situatie. We nemen de tijd om te 
achterhalen wat er speelt om vervolgens samen te bekijken wat je graag anders zou willen en wat 
daarvoor nodig is. Soms blijkt één gesprek voldoende, soms zijn er wat meer gesprekken nodig en/of 
besluiten we dat het wenselijk is als wij een aantal gesprekjes gaan voeren met je 
kind.  
 
Door samen in gesprek te gaan bekijken we of we een passende oplossing kunnen 
vinden, hieraan zijn geen kosten verbonden. 
Ik ben Laura Thijsen, schoolmaatschappelijk werker en ik ben op maandag, dinsdag, 
woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend bereikbaar via Lthijsen@stmr.nl.  
 

 

Vakantierooster 
Hierbij het vakantierooster voor schooljaar 2020-2021 zodat u rekening kunt houden met de 

vakantieplanning. De studiedagen en vrije vrijdagen voor groep 1 t/m 4 worden later vermeld. 
 

Herfstvakantie: 19 okt. t/m 23 okt. 
Kerstvakantie: 21 dec. t/m 1 jan. 

Carnaval/voorjaar: 15 febr t/m 19 febr 
2e Paasdag: 5 apr. 

Koningsdag: 27 apr. 
Meivakantie: 3 mei t/m 14 mei 

2e Pinksterdag: 24 mei 
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 

 

Bijlage 
 Kind en scheiding groep (voor kinderen uit groep 6, 7, 8) 
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