Week 50 09 december 2019

De jarigen van de komende week
Job 7
Jikke 7
Naomi 9
Nikki 8
Simon 4
Hazal 6
Juf Meghan

09-12

Metamorfose Kerst:
Aanvang 19.30 uur

09-12

MR vergadering
Aanvang 19.00 uur

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

Metamorfose Kerst
Alle Sinterklaas versierselen zijn weer opgeruimd. Vanavond gaat de AC samen met een aantal
leerkrachten en ouders de school omtoveren in Kerstsfeer.
Als u niets te doen heeft, komt u dan ook even helpen? Vele handen maken licht werk!
We beginnen om 19.30 uur.

Noodlokalen
Zoals u kunt zien, zijn de noodlokalen bijna klaar. Deze week wordt de stoep en het kunstgras gelegd.
In de lokalen worden de laatste dingen gedaan en dan kunnen we gaan verhuizen!
Maandag 16 december willen we gebruiken voor de verhuizing van de beide groepen 8.
De kinderen van groep 8 zijn maandag 16 december vrij.
Als u problemen hebt met de opvang van uw kind, wilt u dit dan uiterlijk woensdag doorgeven.
Dinsdagochtend 17 december willen we de lokalen om 8.30 uur feestelijk openen.
De ouders van groep 8 zijn hierbij van harte welkom!
Groep 6 verhuist op woensdag 18 december naar het lokaal waar groep 8 van juf Rebecca nu zit.
De Libellen verhuizen daarna naar het lokaal waar groep 6 nu zit.
Het lokaal van de Libellen wordt dan de lerarenkamer.
De kinderen van groep 6 en de Libellen gaan woensdag gewoon naar school.

Schenking AC
In het begin van dit schooljaar heeft de Activiteitencommissie De Esdoorn bijna € 2000,- geschonken.
In overleg met de Kinderraad hebben we besloten om hiervoor doeltjes op het kunstgrasveld
en 2 steps aan te schaffen. Met de rest van het geld hebben we boeken voor IPC gekocht.
De kinderen en wij zijn erg blij met deze schenking en willen de AC dan ook hartelijk bedanken!

Artikel
Afgelopen week is het artikel over de samenwerking en integratie van De Esdoorn
met de groepen van Lichtenbeek in de nieuwsbrief van het Ministerie van VWS verschenen.
Een prachtig voorbeeld van Passend Onderwijs!
We zijn TROTS op iedereen die hier een bijdrage aan levert!
Als u op de link klikt kunt u het artikel lezen. IKHKJHKJ
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