
 

 

26-09 Lichtenbeek: 

 HP 1 in Portfolio 

 

27-09 Vrij: groep 1 t/m 4 

 en Lichtenbeek 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

De jarigen van de komende week 

 

Week 39  23 september 2019 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

 

Bobbi 8 

Marijn 10 

Vera 7 

Sebas 6 

Jazz 6 

Malik 8 

Dianne 10 

Ishana 6 

 

Juf Nathalie 
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Juf Ellie en juf Dinie 
De afgelopen tijd zijn juf Ellie en juf Dinie een tijd niet werkzaam geweest. Vanaf deze week zullen beiden 
weer een aantal werkzaamheden oppakken. Dinie gaat in haar eigen groep aan de slag en Ellie gaat buiten 
de groep aan het werk met talentvolle kinderen. Zij zal dit op woensdagochtend doen, samen met juf Alie. 

Wij wensen beiden weer veel succes en plezier! 
 

Ouderbijdrage 
Ook dit schooljaar vraagt de AC weer de jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage van € 40,-  
voor activiteiten van de AC en uitstapjes en/of activiteiten in het kader van IPC.  

Zonder deze bijdrage is er heel veel niet mogelijk op school. In de bijlage vindt u de brief.  
Maakt u het geld meteen over? Alvast hartelijk dank!!!! 

 

Parkeren 
De herfst is vandaag begonnen en waarschijnlijk komt u weer vaker met de auto naar school. 

Wilt u erop letten waar u uw auto parkeert. Het is belangrijk dat dit veilig gedaan wordt en dat fietsende 
of lopende kinderen niet in een gevaarlijke situatie terecht komen.  

Laten we samen de verantwoordelijkheid nemen voor een veilige schoolomgeving! 
 

Mobieltjes actie 
De Stichting Opkikker zet gezinnen met een langdurig ziek kind een dag in het zonnetje.  

Eén van de acties om geld in te zamelen, is de actie om oude mobieltjes in te leveren.  
Daar doen wij als school ook aan mee. Op de rode rand bij de keuken staat een verzameldoos.  

Doet u ook mee? 
 
 
 
 
 
 
 

Dramalessen 
Carlijn Wijnand, een ouder van onze school en docent drama in het VO, wil de komende tijd na schooltijd 

een aantal dramalessen gaan geven. Ze zal volgende week onder schooltijd een proefles geven aan de 
kinderen van groep 5 t/m 7. Daarna kunt u uw kind aanmelden. In de bijlagen meer informatie hierover. 

 

Typecursus 
Er zijn voldoende aanmeldingen om van start te gaan met de naschoolse typecursus van de Typetuin. 

U kunt uw kind nog steeds aanmelden. De 1e cursusdag is op woensdag 2 oktober van 12.30 tot 13.30 uur. 
 

Bijlagen 
 Brief AC ouderbijdrage 

 Naschoolse dramalessen 

 


