Week 37 07 september 2021

De jarigen van de komende week
Thijs 4
Sem 8
Caz 10
Jenna 6
Lilly 4
James 4
Meester Rolf

Wk 37 Startgesprekken
groep 1 t/m 8

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

Kinderraad
Vorige week heb ik vermeld wie er in de Kinderraad zitten. Ik ben toen vergeten Thijs te noemen uit de
groep van Lichtenbeek. Excuses!
Dit jaar hebben de volgende kinderen zitting in de Kinderraad:
Groep 5: Job en Jikke
Groep 6: Jade en Willem
Groep 7: Marijn en Max
Groep 8: Fedde en Jelle
Libellen: Thijs

Mad Science
Afgelopen donderdag was er weer een professor van Mad Science bij ons op school.
De kinderen hebben genoten van een spectaculaire show!
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een folder meegekregen waarmee ze zich kunnen
aanmelden voor een naschoolse cursus.
In de bijlage kunt u nog een brief lezen van Mad Science.

Verkeersveiligheid
In verband met corona gebruiken we verschillende ingangen. De kinderen van groep 4 en 5 komen aan de
achterkant naar binnen. Wilt u daarom niet op de stoep parkeren. Het is voor kinderen en ouders die met
de fiets komen, niet overzichtelijk als auto’s op de stoep staan.

Ontdek je talent
Namens “Overbetuwe beweegt” worden er woensdag 9 september boekjes uitgedeeld van
Sjors Sportief & Sjors Creatief. Aanbieders van activiteiten in de gemeente organiseren een leuke
kennismaking op het gebied van sport of creativiteit. Je kunt je inschrijven vanaf
9 september 16:00 uur!

Startgesprekken
Deze week en komende week zijn de startgesprekken waar u zich voor hebt ingschreven.
Wij gaan ervan uit dat u bij corona gerelateerde klachten niet naar het gesprek komt.
Denkt u er ook aan om de 1,5 meter afstand in acht te nemen?

Covid 19
Er is nieuwe informatie binnengekomen in de vorm van een beslisboom voor kinderen tot 6 jaar en vanaf
7 t/m 12 jaar, deze zijn bijgevoegd. Het dient als hulpmiddel bij het beslissen of uw kind wel of niet naar
school kan en wat te doen bij klachten.

Bijlage





Verslag Kinderraad 31 augustus
Brief mad Science
Beslisboom 0 t/m 6 jaar
Beslisboom 7 t/m 12 jaar

