Week 43 21 oktober 2019

De jarigen van de komende week
Nova 4, Noyanna 8
Milan 11, Meike 10
Mo 10, Melle 4
Tiddo 12, Yunus 7
Danicha 11
Muzamil 8
Juf Merel

21-10

Controle Hoofdluis

21-10

Mad Science promo
show

25-10

Vrij: Groep 1 t/m 4 en
Rupsen/Vlinders

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

Staking 6 november 2019
De Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs (CNV), Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS),
Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), de FNV-Overheid
roepen alle leden op om op woensdag 6 november 2019 de gehele
dag te staken. Aan die oproep geven wij gehoor.
Redenen voor deze stakingsoproep zijn:
• De personeelstekorten vormen een steeds groter
probleem. De burn-out percentages in de sector zijn de
hoogste van Nederland. De salarissen blijven nog
steeds achter bij vergelijkbare beroepen.
• De politiek aarzelt om werk te maken van een
aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Zij negeren de roep dat het
water binnen het onderwijs tot aan de lippen staat.
• Minister Slob op 23 augustus 2019 kenbaar heeft gemaakt geen middelen beschikbaar te stellen
voor structurele oplossingen.
Dat het beroep aantrekkelijker moet worden om een tekort te voorkomen, blijft de inzet.
De eisen van de vakbonden zijn een salaris dat vergelijkbaar is met dat van het voortgezet onderwijs en
een lagere werkdruk. In het belang van uw kind en het behoud van kwaliteit van onderwijs rekenen wij op
uw steun voor deze staking. Wij hopen samen met u op het goede nieuws uit Den Haag dat er
maatregelen genomen worden om het tij ten goede te keren.
Als de staking definitief doorgaat is de school op 6 november gesloten, u wordt verzocht zelf voor opvang
voor uw kind(eren) te zorgen.

Mad Science
Vandaag is er een gekke professor van Mad Science op onze
school geweest en heeft een spectaculaire science show gegeven.
Na deze leuke & leerzame show kunnen de leerlingen van groep 3
t/m 8 zich inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en
techniek cursus. De cursus wordt gegeven op maandag om 14.45
uur, vanaf 25-11-2019, op De Esdoorn. De lessen duren een uur.
Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens
de 6-weekse cursus staat elke week een ander thema centraal,
met onder andere lessen over licht en geluid, magnetisme,
scheikunde,en optische illusies.
Wist je dat we alleen de bovenste helft van een zin lezen? Of Dat het neit uit mkaat in wlkee vloogdre de
ltteers in een wrood saatn, als de eretse en de ltaatse ltteer maae op de jiutse patals saatn.
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website inschrijven
https://inschrijven.mad-science.nl/ en klik op inschrijven. Inschrijven kan tot 4-11-2019. VOL=VOL

Boekenbende
Boekenbende zoekt enthousiaste lezers

Op vrijdag 8 november start de Boekenbende in Bibliotheek Elst. De Boekenbende is een leesclub voor
kinderen van 10 t/m 12 jaar. Samen leren ze boeken op een heel bijzondere manier kennen.
Tijdens de Boekenbende komen verhalen uit boeken tot leven door middel van spelletjes, gesprekken en
opdrachten, zoals een schrijfopdracht of speurtocht. De kinderen proberen samen met een
bibliotheekmedewerker vragen te beantwoorden als ‘Wat zou jij doen als jij de hoofdpersoon was?” of
“Welke boodschap zou de schrijver kinderen met dit verhaal willen meegeven?”. Ook zoekt de groep
moeilijke woorden op en neemt contact op met de schrijver.
Meer leesplezier
De ervaring is dat kinderen door de Boekenbende meer leesboeken gaan lezen en daarmee ook vaker de
bibliotheek bezoeken. “Mijn kind leest sinds hij bij de Boekenbende zit weer boeken in plaats van alleen
maar Donald Ducks,” aldus een ouder.
Aanmelden
De Boekenbende komt elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar in Bibliotheek Elst van 15.30 tot 16.30
uur. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 8 november. Er is plek voor zes kinderen. Aanmelden kan in de
bibliotheek of via elst@obgz.nl. Op zoek naar leuke jeugdboeken? Kijk op www.obgz.nl/leestips voor
interessante leestips.
Zie ook de bijlage Boekenbende.

Spelcursus ‘In de mix’
De spelcursus ‘In de mix!’ gaat door!
Start volgende week maandag 28 oktober 14.45uur. Er zijn nog 3 plekken vrij! Aanmelden kan via
c.wijnand-toneel@outlook.com

Opvoedavond over social media en gamen
Wegens grote belangstelling wordt op woensdag 6 november een tweede opvoedavond over social media
en gamen georganiseerd. Dit keer in Heteren, maar de avond is bedoeld voor alle ouders in de
Overbetuwe. Zie voor meer informatie de bijlage ‘De verleiding van social media en gamen’.

Bijlage
- Agenda en stukken MR
- Boekenbende
- Opvoedavond over social media en gamen

