Jaargang 46 Week 15 09 april 2018

De jarigen van de komende week
Emma Felkers 5
Caro van Heel 7
Kee Versteeg 6
Quinten Verwijmeren 11
Fleur Klein Mentink 11
Marijn Hollander 12

12-04

IPC tentoonstelling
aanvang 16.30 tot
18.30 uur

12-04

Groep 1 t/m 8 en SLB
middag vrij

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

Rapportfolio
Bij het rapport in maart hebben alle kleuters alleen nog maar een “beoordeling” gekregen via
“Mijn Rapportfolio”. Het is natuurlijk even wennen dat er geen rapport meer op papier mee naar huis
gaat en u zult even moeten wennen aan een andere manier van “rapporteren”.
Ook in de groepen 3 t/m 8 gaan we steeds meer gegevens verwerken in “Mijn Rapportfolio”.
We zijn erg benieuwd wat u ervan vindt en horen graag uw opmerkingen of eventuele aanvullingen.
Mogelijk dat wij er nog iets in kunnen aanpassen. U kunt hiervoor een mail sturen naar:
ict@obsdeesdoorn.nl

Ouderhulp gevraagd
Op vrijdag 20 april doen de groepen 3 t/m 8 en de SLB BB groep mee aan de Koningsspelen.
Op donderdag 26 april hebben de kleutergroepen en de SLB OB en MB de sportdag. We kunnen daarvoor
nog veel ouderhulp gebruiken. Bij iedere klas hangt een intekenlijst waar u zich kunt opgeven.
Alvast hartelijk dank!!!

Space scooters
Het wordt weer mooier weer en kinderen willen dan ook graag met een step of space scooter naar school.
Vandaag stond de gang in de “oudbouw” hiermee goed gevuld. Dit is niet de bedoeling. Kinderen werken
ook in de gang en de doorgang met buitenspelen wordt teveel belemmert. Steppen en space scooters dus
graag buiten parkeren en eventueel vast leggen met een slot.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Schoolfotograaf
De foto's staan al bijna een week online maar er is nog maar 60% bekeken.
U hebt nog 1 week om een gratis groepsfoto te ontvangen?

Mad Science
Volgende week maandag start er weer een buitenschoolse cursus van Mad Science. De kinderen en
ouders hebben hier inmiddels bericht van gehad. De cursus vindt plaats in het lokaal van groep 8.

Bijlagen


 English Summer Schools
Huiswerkbegeleiding voor groep 7 en 8. (Folder Avant bij Els af te halen)
 Mad Science Zomerkamp
 Gemini Grastoernooi

