Jaargang 37 Week 04 22 januari 2018

De jarigen van de komende week
Annalena Smink 8
Bing Riksen 8
Twan Willemsen 6

22-01

Kinderraad

24-01

Voorleesontbijt

25-01

Inloopavond groep
1 t/m 7
16.30 tot 18.00 uur

26-01

Vrij groep 1 t/m 4 en
SLB groep OB/MB

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

Voorleesontbijt
Ook dit jaar doen wij met de kleutergroepen weer mee aan het Nationale Voorleesontbijt.
We doen dit samen met de kinderen van de SLB groepen, Peuterspeelzaal De Notendop en
De Sterreboom. Het boek dat zal worden voorgelezen heet: SSST, de tijger slaapt.
De kinderen mogen in hun pyjama naar school en gaan hier ontbijten.
Daarna worden ze voorgelezen door een opa, een ouder en Anette van der Spek van Burgers Zoo.
De kinderen en de leerkrachten hebben er heel veel zin in!!!

Inloopavond
Aanstaande donderdag 25 januari zijn alle vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s welkom om
in de klas te komen kijken. De kinderen zullen u dan laten zien wat ze de hele dag op school doen.
U bent allemaal van harte welkom tussen 16.30 en 18.00 uur.

Hulp gevraagd!!!!
Beste ouders, verzorgers, opa’s en oma’s,
Het organiseren van activiteiten voor de kinderen op school valt of staat met hulp die we hierbij krijgen.
U kunt denken aan het in de juiste sfeer brengen van de school, het opruimen achteraf en helpen tijdens
een activiteit. Voor de komende maanden staat het een en ander gepland zoals u kunt lezen in de
jaarkalender. Hiervoor willen we u graag uitnodigen om een keer een helpende hand te bieden.
Wij vragen u om bij de onderstaande activiteiten aan te geven of u kunt helpen.
U kunt hiervoor alvast een plekje vrijmaken in uw agenda.
Metamorfose avond carnaval:
MAANDAG 29 JANUARI OM 19.30 UUR
De koffie of thee staat voor u klaar!
Opruimen versiering carnaval:
VRIJDAG 9 FEBRUARI OM 12.00 UUR
Een uurtje van uw tijd en alles is weer aan kant!
Koningsspelen:
DONDERDAG 26 APRIL
Tijd en programma volgt nog.
Daarnaast is hulp zéér welkom tijdens de lunch! De juf of meester kan even ontspannen wanneer u in de
klas toezicht houdt. De kinderen eten in de klas en gaan na ongeveer een kwartier buitenspelen.
Een intekenlijst hangt bij de klas.
Komt u gerust na schooltijd even binnenlopen om u in te schrijven voor één of meerdere activiteiten.
Alvast heel hartelijk bedankt namens het Team en de Activiteitencommissie.

Carnaval
Dit jaar hebben we op school met Carnaval het motto: “Alle bloagen nog an toe”.
Op maandag 29 januari houden we vanaf 19.30 uur de metamorfose avond om de school
in Carnavalsfeer te brengen. Vervolgens zullen we met de kinderen naar de feestdag op
vrijdag 9 februari 2018 toeleven. Wilt u erop letten dat er geen angstaanjagende kleding wordt
gedragen. Het is tenslotte een feest voor alle leeftijden binnen onze school.
Zien we u op de Metamorfose avond? De koffie en thee staat klaar !!

AlAAf…AlAAf…AlAAf… CArnAvAl op sChool is GAA F !!!

Zwanger
Juf Joyce van de bovenbouwgroep van de SLB kinderen heeft vanmorgen verteld dat ze in verwachting is.
De kinderen in haar klas mochten kiezen voor een beschuit met roze of blauwe muisjes.
Afhankelijk of ze dachten dat het een meisje of een jongetje zou gaan worden!
Als alles goed gaat verwachten Nik en Joyce rond 1 augustus hun 1e kindje!
We wensen Joyce een hele goeie zwangerschap toe!

