
 

03-09 

t/m  

05-09 Startgesprekken  

groep 1 t/m 8 

 

06-09 Pleinfeest 

 17.00 – 19.00 uur 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

De jarigen van de komende week 

 

Week 36  03 september 2019 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

 

Tim 7 

Marisha 12 

Yara 11 

Sem 7 

Caz 9 

Julian 11 
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IPC 
De afgelopen 2 weken is er in alle groepen gewerkt rondom het thema:  

“hoe spelen wij?” en “hoe leren wij?” 
 

De komende weken tot de herfstvakantie wordt er gewerkt aan de volgende onderwerpen: 
Early Years (kleuters): Speuren en verzamelen 

Milepost 1 (groepen 3 en 4): Dag en nacht 
Milepost 2 (groepen 4/5, 5, 6): Wat eten we vandaag? 
Milepost 3 (groepen 6/7, 7, 8): Nederland waterland 

 
U ontvangt van de leerkracht nog een brief met meer informatie over het thema. 

Wij wensen alle kinderen en leerkrachten een leuke, interessante en leerzame periode toe! 
 

Pleinfeest 
Aanstaande vrijdag is het weer zover, het Pleinfeest 2019!  

Naar de film!  

Kom vooral in een leuke filmoutfit. 

 

We zoeken nog wat hulp voor bij de kraampjes, en vinden het leuk als je wat lekkers wilt bakken.  

Als je op 6 september tussen 17 en 19 uur wel een half uurtje wilt helpen, of je wilt een taartje, cupcakes 

of iets anders lekkers maken, mail dat dan even aan pleinfeest@yahoo.com.  

Dan rollen wij de rode loper voor je uit! 

 

Schoolmaatschappelijk werk 
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!  

 
Voorbeeld: 
Mijn kind heeft binnenkort een uitstapje, maar ik heb niet genoeg geld om het 
uitstapje te betalen. Weet je dat je altijd contact op kunt nemen met het Sociaal 
Kernteam bij jou in de buurt of met mij zodat we met je mee kunnen denken? 
Soms zijn er mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan stichting Leergeld. 
Zoek contact met ons,  denken heel graag met je mee, hieraan zijn geen kosten 
verbonden! 

Ik ben Maud Willems, ervaren pedagoge en schoolmaatschappelijk werker en ik ben op maandag, 
woensdag en donderdag bereikbaar via mwillems@stmr.nl.  
 

Bijlage 
 Agenda MR vergadering 9 september 

 Kids Week: kinderen uit groep 4 t/m 8 krijgen een krant mee en kunnen zich hierop abonneren 
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