Jaargang 35 Week 02 08 januari 2018

De jarigen van de komende week
Bas Verheijen 8
Nora Gubbels 4
Nathalie Hendriks 11
Wout van Leeuwen 12
Dakota Laros 6
Kiki Knuiman 4
Victoria Rouwenhorst 12
Julia van Maurik 7
Noor Janssen 7
Mick Koster 8
Juf Joyce

08-01

Controle hoofdluis
Promo show
Mad Science

11-01

Voorlichtingsavond VO
groep 8
Aanvang 19.30 uur

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

Opbrengst Smulparadijs
Dit jaar heeft groep 7 van meester Klaas en meester Machel het Smulparadijs gedaan.
Wij hebben het doel: het vergeten kind gekozen, wij hebben met dit doel 160,25 euro opgehaald. Voor al
het eten en drinken hebben wij er helaas 72,- af moeten halen, nu hebben wij nog 98,25 euro over en dat
hebben wij aan het doel: het vergeten kind gegeven.
Het doel het vergeten kind hebben wij gekozen omdat: kinderen worden mishandeld en vastgehouden
zonder dat ze eten en drinken krijgen. Hun ouders worden heel snel boos en
dan worden de kinderen mishandeld. Wij wilden dit graag stoppen.
Bedankt voor uw bijdrage aan het doel.
Gemaakt door: Senne, Jasmijn, Sanne.

Overblijven
De juffen en de meesters vinden het héél erg fijn als ze tussen de middag even rustig een boterham
kunnen eten zonder de kinderen. Even pauze dus……
Het is erg fijn als u als ouder een kwartier kunt komen eten met de kinderen.
Eventueel kunt u ondertussen een verhaal voorlezen.
Als u het prettig vindt om dit samen met een andere ouder te doen, mag dat ook. Bij iedere klas hangt
een lijst, u kunt uw naam hier invullen. Wij zijn blij met iedere dag dat u ons ondersteunt.
En……. als u structureel komt overblijven mag u ook op de ouderbedankavond komen! 
Een geweldige avond waar alle ouders worden bedankt, die met regelmaat op school helpen.

Staking
Op dinsdag 12 december hebben wij op onze school gestaakt. De leerkrachten zijn deze dag naar een
andere school geweest om samen te kijken naar een documentaire over werkdruk in het onderwijs.
Daarna is er met elkaar nog over nagepraat. De dag is afgesloten met een gezamenlijke lunch.
We zijn erg blij dat u onze actie steeds heeft ondersteund en opvang voor uw kind heeft geregeld.
We willen u hiervoor hartelijk bedanken!!!
Of er de komende periode nog acties zullen gaan plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend.
Zodra we hierover meer informatie hebben, laten we dit weten.

Mad Science
Vandaag is een professor van Mad Science bij ons op school geweest
om een promoles te geven aan alle groepen.
In februari start er weer een naschoolse cursus
waar kinderen zich voor op kunnen geven.
Uw kind krijgt vandaag een folder mee naar huis.

Bijlage




Basisschool schaaktoernooi
Mystery X middag in Technovium Nijmegen
Carnavalsoptocht

