
 

 

10-09 MR vergadering 

aanvang 19.00 uur 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

De jarigen van de komende week 

 

Week 37  09 september 2019 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

 

Jenna 5 

Lise 11 

 

Meester Rolf 

 

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


Pleinfeest 
Afgelopen vrijdag hebben we weer genoten van een supergezellig Pleinfeest.  

Hierbij willen we de Pleinfeestcommissie en alle ouders die geholpen hebben heel hartelijk bedanken! 
 

 
Ook dit jaar gaan wij ons onderwijs weer verder verbeteren. Hieronder kunt u lezen wat we gaan doen. 
 
IPC  
Bij IPC gaan we de vakgebieden taal, woordenschat en begrijpend lezen integreren in de thema’s. Voor 
begrijpend luisteren en lezen krijgen we scholing en begeleiding.  
 
Rapportfolio 
Dit schooljaar gaan we het Rapportfolio evalueren en kijken hoe we de overige vakgebieden willen 
invullen. In november is er een ouderavond waar u over dit onderwerp kunt meedenken. 
 
Spelend leren in groep 3 en 4 
Door middel van groepsdoorbrekend werken in circuitvorm en werken in hoeken leren de kinderen op 
een speelse manier de leerstof voor rekenen, taal en lezen verwerken. 
 
Integratie Lichtenbeek 
We gaan dit jaar een pilot houden in de kleutergroepen om de integratie met het personeel en de 
kinderen van Lichtenbeek verder uit te breiden. 
 
Onderwijs aan talenten 
Deze leerlingen krijgen extra uitdaging bij de vakgebieden en IPC in de klas. Alie Schiere, onze intern 
begeleider, is iedere woensdagochtend beschikbaar om de kinderen hierbij te begeleiden en uit te dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noodlokalen 
De afgelopen weken is er overleg geweest met de Gemeente en een aantal buurtbewoners over de 

bezwaren die zijn gemaakt tegen de bouw van de noodlokalen. Er zijn constructieve gesprekken geweest 
waarbij we voornamelijk gesproken hebben over de groenvoorziening. Inmiddels heeft een 

hoveniersbedrijf een ontwerp gemaakt voor de beplanting. De buurt is hier erg tevreden over en dit 
betekent dat de bezwaren nu van tafel zijn en we kunnen beginnen met de voorbereiding van de 

bouwwerkzaamheden. We zijn hier heel erg blij mee! 
 

Bijlagen 
 Schaats jij al? 

 Uitnodiging bijeenkomst over opvoeden 

 Uitnodiging bijeenkomst over autisme (Brain Blocks) 

 


