Jaargang 39 Week 6 05 februari 2018

De jarigen van de komende week
Dinand Hendriks 9, Jinte Nijenhuis 5,
Robin Veggelers 7, Jelle Bijleveld 9,
Max Breeuwer 7, Elise Kloppenburg 5,
Diede Nuij 10, Norah Aalmers 7,
Aristides Buntara 10, Finn van Eck 10,
Jort Dalstra 6, James Aarts 7,
Noor en Isa Denteneer 8,
meester Fred, meester Paul,
juf Loanne

05-02

Uit de school geklapt

06-02

Oudergesprek SLB

09-02

Carnaval op school
Start voorjaarsvakantie

19-02

Weer beginnen
Controle hoofdluis

20-02

Esdoornblaadje
(ipv 19-2)

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

Carnaval
Vrijdag 9 februari is het weer zover!
Carnaval op De Esdoorn!
Alle kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.
(Er mag geen confetti, serpentines en (nep)wapens mee naar school).
We gaan er een gezellig feest van maken, deels in de zaal en deels in de eigen groep.
Vanaf 11.00 uur zijn de bewoners van Tertzio uitgenodigd op ons schoolplein.
U bent vanaf 11.00 uur ook van harte uitgenodigd om de kleuters te bewonderen.
Zij gaan, samen met de peuters, de SLB groepen van de OB en MB en de kinderen van de Sterreboom
in optocht door de school en over het plein. Wij zorgen zelf voor gezellige carnavalsmuziek.
Om 12.00 uur is het feest voor de groepen 1 t/m 4 afgelopen en mag iedereen naar huis.
’s Middags worden er in de groepen 5 t/m 8 nog gezellige activiteiten gedaan.
Om 14.30 uur begint dan ook voor hun de vakantie!!!
De fruitpauze wordt deze dag door de Activiteitencommissie verzorgd.

Zieken
Ook bij ons op school heeft de griepgolf toegeslagen. Veel kinderen zijn ziek en ook een aantal
leerkrachten. Sommige leerkrachten lopen hoestend en proestend rond en proberen deze week nog
vol te maken, anderen liggen helaas met koorts op bed.
Het is op het moment erg moeilijk om vervangers te krijgen. Daarom moeten we soms kiezen voor een
interne oplossing of staan er meerdere leerkrachten in een week voor de groep. We zijn in ieder geval blij
als het ons lukt om geen groepen naar huis te hoeven sturen.
Wilt u uw kind thuis houden als ze ‘s morgens al ziek zijn? Als ze op school ziek worden en moeten
overgeven is dit vervelend voor het kind en geeft het veel onrust voor de leerkracht en de groep.
Van harte beterschap voor iedereen!!!

Inspectiebezoek
Morgenmiddag komt de Inspectie van het Onderwijs voor een landelijke steekproef bij ons op school om
in vier groepen het didactisch handelen (het lesgeven) te observeren en te beoordelen.
De informatie die hieruit voortkomt wordt gebruikt voor het jaarverslag van de inspectie: ‘de Staat van
het Onderwijs’. In de lessen wordt gekeken naar betrokkenheid, taakgerichtheid en feedback. Na de
lesbezoeken wordt er een reflectiegesprek gevoerd met de leerkrachten, de intern begeleiders en de
directeur. Omdat het accent ligt op het reflectiegesprek, komt er geen onderzoeksverslag of rapport.

Gevonden voorwerpen
Mist u een kledingstuk of een beker van uw kind? Komt u dan deze week weer even kijken bij de
gevonden voorwerpen in de bakken onder de postvakkenkast bij de trap?
Na de voorjaarsvakantie gaan ze weer naar de kledinginzameling.

Mad Science
U kunt uw kind nog tot 12 februari inschrijven voor de
naschoolse cursus van Mad Science.
In de bijlage vindt u hierover een brief.

GGD
De GGD merkt dat bij veel ouders nog niet goed duidelijk is wat ze als jeugdgezondheidszorg voor hen en
hun kinderen kunnen betekenen. Ze hebben daarom de tekst voor in de schoolgids of voor op de website
van de scholen aangepast (zie bijlage GGD).
Omdat onze schoolgids voor dit schooljaar klaar is, vermelden we dit stukje nu in onze nieuwsbrief zodat
u ervan op de hoogte bent.
Veel ouders hebben vragen over het slapen. Als informatie bieden ze daarom ook een kort
informatief stukje aan met daarin een link naar meer informatie (zie bijlage slapen).

Bijlagen




Brief Mad Science.
Info over de GGD.
Info van de GGD over slapen.

Gezellige carnavalsdagen en een….

