Week 41 07 oktober 2019

De jarigen van de komende week
Aaliyah 11, Jake 5
Lana 4, Sef 5
Quinten 10, Merijn 11
Tijn 10, Nataly 11
Justin 7
Danilo 7, Duuk 6
Jillian 11, Jade 5
Fleur 12, Thijs 10
Juf Lidewij

07-10

Dag van de leraar

07-10

Uit de school geklapt

08-10

Lichtenbeek
oudergesprekken

09-10

Boekenmarkt
11.15 – 12.00 uur

14-10 t/m
18-10 Herfstvakantie

Website: www.obsdeesdoorn.nl
e-mail: info@obsdeesdoorn.nl
Telefoon: 0481-371349

Boekenmarkt
Op woensdag 9 oktober hebben we weer onze jaarlijkse boekenmarkt van 11.15 tot 12.00 uur.
Alle kinderen mogen hun (oude) boeken verkopen en kunnen nieuwe boeken kopen.
Alle vaders, moeders, opa’s, oma’s, buren etcetera zijn van harte welkom!

Verlof Chantal
Juf Chantal heeft morgen haar laatste
werkdag en kan dan gaan genieten van haar
zwangerschapsverlof.
Wij wensen haar een heel fijn verlof, een
goede bevalling en we zijn natuurlijk heel erg
benieuwd of het een meisje of een jongen
gaat worden. We mochten allemaal raden
welke naam het kindje gaat krijgen.

Ouders gezocht voor tutorlezen
Voor de komende periode (tot aan de kerstvakantie) zijn we wederom op zoek naar ouders die samen
met een leerling willen lezen. Heeft u in de ochtend een half uurtje de tijd? Met name op de dinsdag en
vrijdag kunnen uw hulp goed gebruiken! Opgeven kan voor één ochtend of voor meerdere ochtenden
in de week. Tijden: maandag 08.45-09.15 uur, dinsdag t/m vrijdag 08.30-09.00 uur.
Heeft u interesse of heeft u vragen? Laat dit dan weten aan de leerkracht of aan Joyce Scholts
(onderwijsassistent, di t/m vr).

Ouderbijdrage
Heeft u de ouderbijdrage al betaald?
In de komende maanden hebben we hoge kosten i.v.m. alle feestelijkheden in de maand december.
Dus is het erg fijn als u zo snel mogelijk betaalt. Alvast hartelijk dank!

Gevonden voorwerpen
Er is de afgelopen weken weer een en ander blijven liggen op school. Komt u even kijken?
Alles ligt op de tafels in zaal. Vrijdag gaat alles naar een goed doel.

Oeganda
De komende 2 weken gaat Els Leenders met haar man
mee naar Oeganda.
Op een school in Oeganda ga je veertig tot zestig jaar
terug in de tijd. In klassen van vijftig tot honderd
leerlingen behandelen docenten op een krijtbord de
stof die in de boeken staat. Leerlingen leren de theorie,
maken een toets en gaan door naar het volgende
onderwerp. Weten ze dan hoe het werkt?
Dat vraagt Edward Wolfs zich af. Hij is ervan overtuigd
dat leerlingen meer leren als ze experimenteren.
Edward is Experi-boxen gaan maken: kleine houten
doosjes met daarin eenvoudige materialen waarmee
een school toch experimenten kan uitvoeren.
Inmiddels gaat Edward al 7 jaar namens stichting Experi-box twee keer per jaar met volle koffers naar het
land rond de evenaar om daar spullen te brengen en docenten te trainen in het doen van experimenten.
Hij heeft als droom een bijdrage te leveren aan het onderwijs op scholen, maar staat met beide benen op
de grond. “Ik hoop op verschillende plekken een zaadje te planten om vervolgens te kijken wat er
gebeurt. De verzorging van de zaadjes en plantjes moeten de docenten zelf doen.”
Drie jaar geleden heeft De Esdoorn een sponsorloop gedaan voor deze Stichting. http://experi-box.org/
Het is een groot voorrecht dat ik nu weer kan gaan kijken hoe het ervoor staat met het techniek onderwijs
in Oeganda. We zullen na afloop van deze reis met een presentatie de kinderen weer informeren.

Wij wensen alle kinderen en ouders een heerlijke
herfstvakantie!

