
 

11-05  School weer geopend! 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

Week 20  11 mei 2020 

De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

 

Robijn 6, Tom 7 

Lars 12, Olivier 6 

Lieke 4, Robin 10 

Mahir 7, Belinda 6 

Jay 7, Mare 6 

Zoë 6, Ceylin 9 

Nuriël 8, Jannis 10 

Pim 12 
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We zijn weer begonnen! 
Vandaag zijn we weer gestart op school. Wat is het fijn om alle kinderen weer te zien!  

Wat hebben we ze allemaal gemist!  
De leerkrachten zijn héél erg blij dat ze weer ‘gewoon’ les mogen geven. 

Ze hebben de afgelopen ongelofelijk hard gewerkt om het ‘afstandsonderwijs’ aan te bieden maar het 
liefste hebben ze de kinderen in de klas. En dat kan gelukkig ook weer! 

 
Het halen en brengen verliep vandaag prima. Fijn dat alle ouders er ook goed rekening mee houden! 

We hopen dat het allemaal goed blijft gaan en dat het zo snel mogelijk weer ‘normaal’ is! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kadootje 
De kinderen hebben vandaag allemaal een envelop meegekregen met een kaart en een klein kadootje. 

Het is een blijk van waardering voor alle ouders die de afgelopen week zo hun best hebben gedaan om juf 
of meester te zijn! En het is een bedankje voor alle ouders die dit schooljaar weer zo vaak hun steentje 

hebben bijgedragen om op school actief te zijn en leerkrachten te ondersteunen. 
 

Fotograaf 
In verband met de Corona crisis kan het bezoek van de schoolfotograaf dat gepland stond voor 

aanstaande donderdag niet door gaan. 
 

Verkiezingen MR 
Het komende jaar gaan er veranderingen plaatsvinden in de samenstelling van de MR.  

De volgende twee ouderleden gaan stoppen met hun werkzaamheden voor de MR. 
Ronald Smidts gaat stoppen, omdat zijn termijn erop zit en zijn zoon volgend jaar van school gaat.    

Elcke Veldkamp-Schriks gaat stoppen wegens te drukke andere werkzaamheden.  
We hopen dat er ouders zijn die zich kandidaat willen stellen. 

 
De MR vergadert 6-7 keer per schooljaar. Allerlei zaken worden dan besproken. Soms heeft de MR 

adviesrecht, een andere keer instemmingsrecht. Wilt u meer weten over de MR dan kunt u informatie 
inwinnen bij de huidige leden van de MR (Ronald, Elcke en Hilde). 

  
U kunt zich als ouder kandidaat stellen tot vrijdag 22 mei via één van de twee emailadressen van de MR 

mr@obsdeesdoorn.nl of mr-oudergeleding@obsdeesdoorn.nl 
 

Op 25 mei verschijnt er een MR verkiezingsspecial waarin de nieuwe kandidaten zich voorstellen.  
Hierin staat ook het volledige tijdschema van de verkiezingen. 

 
Namens de MR, 

Klaas Sipkens, secretaris. 
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