
 

 

 

25-11 Mad Science 

 

28-11 Oudergesprek facultief 

 

29-11 Vrij: 

 Groep 1 t/m 4 en 

Lichtenbeek 

  

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

Week 48 25 november 2019 

De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

 

Lisa 7 

Nola 6 

Maud 11 

Max 5 

Giel 8 

Jade 9 

Pieter 6 

Amir 11 

 

Juf Jessica 
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Oudergesprek 
In het begin van het schooljaar hebt u, samen met uw kind, een startgesprek gehad. In maart zijn er weer 

geplande 10-minutengesprekken. Het kán zijn dat de leerkracht of u behoefte hebt aan een tussentijds 
gesprek. Deze mogelijkheid is er op donderdag 28 november of dinsdag 3 december.  

In deze ronde is het dus geen verplicht 10-minutengesprek. 
U kunt op een intekenlijst bij de leerkracht aangeven of u gebruik wilt maken van dit aanbod. 

 

Geboren 
 
Donderdag 21 november is Naud geboren.  
Naud is de zoon van juf Chantal en haar partner Boyd.  
Het gaat goed met moeder en zoon en ze zijn erg blij  
met hun eerste kindje! 
We wensen ze samen heel veel geluk toe! 

 
 

Zwanger 
Juf Cheryl, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, is zwanger. Haar zwangerschapsverlof gaat direct na 

de kerstvakantie in, maar op advies van de verloskundige moet ze eerder stoppen. 
Gelukkig is het gelukt om een vervangster te vinden. Dit is Gaby te Dorsthorst. Zij zal morgen meteen 

beginnen met het overnemen van de gymlessen. 
Wij wensen Juf Cheryl een goed verlof met veel rust en juf Gaby wensen wij veel succes! 

 

Sinterklaas 
We willen alle ouders bedanken die de school vorige week zo gezellig hebben versierd.  

De verwonderde blikken van de kinderen die dinsdagochtend binnenkwamen waren fantastisch! 
 

Aanstaande woensdag 27 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen op school zetten. 
Wilt u woensdag uw kind een schoen meegeven, voorzien van de naam van het kind. 

 

 
 

Wedstrijd 
Een tijdje geleden hebben alle kinderen mee kunnen doen aan een kleurwedstrijd van de Albert Heijn.  

De groep van het kind die gewonnen heeft krijgt een lunch aangeboden bij “COCO” in Elst.  
Xavi Peelen uit groep 4/5 had de tekening het allermooiste ingekleurd.  

Groep 4/5 mag in januari een keer met de hele groep én de meesters gaan lunchen.  
Proficiat Xavi en groep 4/5!!! 

 

 


