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De jarigen van de komende week

29-9 Tijn Jaspers (10)
Dianne Wolven (5)
30-9 Caitlin Janssen van Doorn (8)
3-10 Lisa Engelen (6)
Ahmed Kwiecien (10)
4-10 Jonathan Eyken (11)
Ruben Derksen (4)

26-9:

12. 00 uur kinderen vrij, ook
de Rupsen en Vlinders
Pleinfeest:
16.30 – 19.00 uur

29-9

Gelders Orkest op school
voor thema communicatie

30-9

Excursie groep 7 en 8 naar
Nijmegen “Ruimte voor de
rivier”.

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

Pleinfeest
A.s. vrijdag is het zover! De voorbereidingen zijn al in volle gang voor ons jaarlijkse
pleinfeest. Wij kijken uit naar een gezellig en leuk Middeleeuws pleinfeest met veel
festiviteiten, een mooi verhaal en lekker eten en drinken met elkaar. De dag wordt
gestart met ridder Richard op het plein. De ouders en kinderen zijn vanaf 8.20 uur
van harte welkom op ons plein en na de introductie om 8.30 uur zullen we samen naar
binnen gaan. We willen u vragen om uw fiets zoveel mogelijk buiten het plein te stallen
aan de ‘ oude’ zijde. Ook de parkeerplaats zal afgezet zijn met linten. De ochtend
zullen er diverse activiteiten plaatsvinden en zijn alle kinderen om 12 uur vrij. (tenzij
je helpt bij de opbouw en hiervoor bent gevraagd) Vanaf 16.30 uur start de inloop van
het middag- en avondprogramma. Bij de inloop kunt u de consumptiebonnen kopen en
een drankje en iets lekkers nemen. De catering wordt later opgestart. Overigens is
uw hulp nog steeds van harte welkom en kunt u zich hiervoor nog steeds aanmelden!
Dat kan zijn voor hulp overdag, bakken van lekkere dingen, opbouw- en
afbouwactiviteiten, etc. Wij hopen op uw komst en een geslaagde dag!

De kinderboekenweek/boekenmarkt
De jaarlijkse kinderboekenweek start op 1 oktober a.s.! We hebben dit jaar wegens
succes vorig jaar, de kinderraad opnieuw benaderd om ons te ondersteunen bij de
aanschaf van nieuwe boeken voor onze school. We hebben afgelopen week weer een
prachtige selectie kunnen maken, waar wij heel blij mee zijn. Op die manier kunnen we
onze leerlingen een actueel en aantrekkelijk leesaanbod doen en stimuleren om te
blijven en/ of te gaan lezen. Wij vinden leesonderwijs een essentieel onderdeel van ons
onderwijsprogramma en steken hier veel tijd, geld en energie in. Een goed aanbod van
boeken is hierin een belangrijke pijler. Uw kinderen krijgen als attentie van de
kinderboekenweek een boekenlegger mee naar huis. Deze wordt in de klas uitgedeeld.
In de klassen zal de kinderboekenweek ook extra worden uitgelicht en ook in de zaal
vindt u dit thema d.m.v. boeken, folders, spullen en posters terug.

Op woensdagmorgen 8 oktober van 11.00 – 11.45 uur is er weer de jaarlijkse
kinderboekenmarkt. De kinderen kunnen op een kleedje hun boeken, die ze niet meer
lezen, verkopen aan andere kinderen of volwassenen. De kinderen mogen ook alleen
boeken kopen. Voor kinderen van groep 3 en 4 vragen wij begeleiding van een
volwassene of broer/zus. Voor de kleuters is het noodzakelijk dat er een ouder bij
aanwezig is en het kind bij aanvang uit de klas haalt.

IPC thema groep 3 en 4 --Gelders orkest
Eerder is er al een aftrap van het thema geweest met oude en nieuwe beelden over
communicatie. Hierover kon u enkele weken geleden lezen in het Esdoornblaadje. A.s.
maandag worden de groepen 3 en 4 bezocht door een lid van het Gelders Orkest.
Deze gaat een workshop verzorgen met muziekinstrumenten voor de kinderen. De
financiëring van dit evenement zal plaatsvinden vanuit de ouderbijdrage. We denken
dat dit bezoek een grote indruk zal achterlaten en kinderen zullen ervaren hoe
muziek kan bijdrage in de communicatie(beleving) tussen mensen.

Musical 3 daagse SKAR
Ook a.s. herfstvakantie organiseert de SKAR-kinderopvangorganisatie opnieuw een
musical 3 daagse op SKAR-locatie BSO Simsalabim, Morel 28 te Elst. De driedaagse
gaat op maandag 20 oktober 2014 van start en zal op dinsdag 21 oktober 2014 en
donderdag 23 oktober 2014 plaatsvinden. Vorig jaar was dit een enorm succes! Op de
website, www.kinderopvangskar.nl, staat meer achtergrondinformatie. Het evenement
is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar t/m 13 jaar en kan tegen de geldende
opvangkosten. Het aantal plaatsen is beperkt, dus als uw kind het leuk vindt om te
dansen, zingen en houdt van theater: aarzel dan niet om je aan te melden! Deelname is
mogelijk voor zowel voor SKAR als niet-SKARklanten.

Raamversieringen: hulp gevraagd
De Activiteitencommissie van obs De Esdoorn vraagt zich af of er een
ouder/verzorger/opa/oma etc. is die het leuk vindt om het komend jaar
raamtekeningen op school te maken. (bijvoorbeeld Kikker, Jip en Janneke, Vos en Haas,
Dikkie Dik, De Smurfen, Nijntje, Sesamstraat).Wie kan goed tekenen en vindt het leuk
dit op zich te nemen? Het idee is om met de seizoenen, feesten en gebeurtenissen
mee, steeds de tekeningen aan te passen. (herfst, winter, Sinterklaas, Kerst, Carnaval,
lente, Pasen, zomer/bijna vakantie). Vind je het leuk, neem contact op met één van de
leden van de A.C. of mail naar svandersman@hotmail.com.

Bijlagen


Pleinfeestprogrammaboekje (digitaal)


Indeling ouders pleinfeest

