
 

 

06-07 Rapportfolio klaar voor  

ouders 

 

07-07  Groep 8 op schoolkamp 

08-07 

 

10-07  12.00 uur : Vakantie! 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

  

Week 28  06 juli 2020 

De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

 

Leentje 7, Vince 10, Bram 6, Ise 7, Dave 5, Karlijn 5 

Almina 11, Farah 8, Broes 5, Levai 6, Kasper 11  

Elin 10, Mika 12, Amber 10, Sanne 8, Feline 7  

Julia 9, Dalilah 8, Emre 4, John 4, Amber Lynn 4 

Evy 8, Wessel 11, Gijs 9, Al-Amir 7, Ties 7, Joris 4 

Stan 11, Pablo 10, Julie 9, Anna 8, Bart 9, Milan 9 

Mace 4, Thije 9, Emilijan 7, Dané 4, Noek 4, Elif 11 

Daan 11, Phyllon 8,Lena 11, Lotte 8, Fiene 8 

Allisia 11, Marie-Louise 8, Bentley 6, Julie 9 

  

Meester Ed, Juf Dinie, Juf Alie, 

Juf Maaike, Juf Maaike T., Juf Lisanne, Juf Brigitte 
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Terugblik 
De zomervakantie staat voor de deur. We kijken terug op een bijzonder schooljaar waarbij we allemaal 

hebben laten zien hoe flexibel en veerkrachtig we zijn. Dat is iets om trots op te zijn! 
Gelukkig zijn de laatste weken weer wat ‘normaler’ geweest en konden de kinderen weer hele dagen naar 
school. De ouders moesten we nog wel op afstand houden. We hopen dat het in de zomervakantie goed 

blijft gaan en dat er steeds meer versoepelingen komen en dat het dan ook zo blijft.  
In de laatste week van de zomervakantie zal ik het eerste Esdoornblaadje sturen waarin we zullen 

vertellen hoe het er na de zomervakantie uit gaat zien. 
Deze week gaan we nog genieten van elkaar en vanaf vrijdag gaan we genieten van de zomervakantie.  

We hopen dat alle kinderen, ouders en leerkrachten weer veel energie op gaan doen om op  
24 augustus weer lekker van start te kunnen gaan. 

Meester Klaas wensen we een gezellig afscheid toe en nog veel fijne jaren als pensionado! 
 

MijnRapportfolio 
Een jaar na het verlaten van de school kunt u niet meer inloggen in de eigen omgeving van 

MijnRapportfolio. Uiteraard is het mogelijk voor die tijd MijnRapportfolio te downloaden. Wanneer u 
bent ingelogd in MijnRapportfolio kunt u door rechtsboven op uw naam te klikken met de optie 

‘Downloaden’ deze versie aanvragen. Deze optie is mogelijk in de browser, niet in de app. 
 

Door de 'coronatijd' zijn er logischerwijs minder toets- en observatiegegevens beschikbaar. Daardoor kan 
het zijn dat MijnRapportfolio minder volledig ingevuld is dan u zou kunnen verwachten.  

Vanaf vandaag kunt u MijnRapportfoilo weer inzien over de resultaten van de afgelopen periode. 
 

MijnRapportfolio wordt ingevuld voor de kinderen die meer dan 3 maanden onderwijstijd hebben gehad.  
De handleiding kunt u hier vinden.  

 

De Gelderse Fiets4daagse 
Blijft u deze vakantie dicht bij huis? Dan is deze zomervakantie uitdaging misschien iets voor uw gezin. 

Fiets uw eigen 4Daagse en ontdek de Gelderse streken bij u in de buurt. Laat u inspireren en ontdek leuke 
fietsroutes bij u in de omgeving. De afstand en de dagen waarop jullie fietsen bepaal je zelf! 

Benieuwd? Kijk op https://www.geldersesportfederatie.nl/gf4d, download de tips en bekijk de informatie 
die wij voor u verzameld hebben. Wilt u een leuke stempelkaart om de 4 dagen af te kruisen en een 

oorkonde voor na afloop? Vraag deze gratis aan via de site.  
 

Bijlage 
 De Gelderse Fietsvierdaagse 

 

Het team van De Esdoorn en Lichtenbeek wenst 

iedereen een hele ontspannen zomervakantie! 

https://www.obsdeesdoorn.nl/images/info_brief_MijnRapportfolio_november_2019.pdf
https://www.geldersesportfederatie.nl/gf4d

