Jaargang 47 Week 16 16 april 2018

De jarigen van de komende week
Colin Rossieau 5
Sanne Smits 7
Dylan Boone 11
Kiné Peelen 12
Evi van der Rijken 6
Emma van Oosten 8
Teun Paardekooper 5
Ryan Wolfs 7
Tijn van Bennekom 11

17-04

IEP toets groep 8

18-04

IEP toets groep 8

20-04

Vrij: groep 1/2 en
SLB OB

20-04

Koningsspelen
groep 3 t/m 8 en SLB BB

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

verkeersexamen
Alle leerlingen van groep 7 die meegedaan hebben aan het theoretisch en praktisch
verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland zijn geslaagd.
Van harte proficiat kanjers!!!

IEP Toets
Aanstaande dinsdag en woensdag gaan alle kinderen van groep 8 deelnemen aan de verplichte Eindtoets.
De afgelopen periode hebben alle kinderen op basis van het schooladvies gekozen voor een
middelbare school. De IEP Eindtoets zal in de meeste gevallen het uitstroomadvies bevestigen en is
daardoor niet leidend voor de aannameprocedure van het voortgezet onderwijs. Het advies kan na
de Eindtoets niet naar beneden worden bijgesteld maar wel naar boven. Hierdoor heeft de Eindtoets
een minder prominente rol in het advies, maar blijft niet onbelangrijk.

Veel succes allemaal !!!!

MR leden gevraagd
Vorige week heeft de MR weer vergaderd. Eén van de agendapunten was het periodiek aftreden van
zittende MR leden. Op dit moment bestaat de MR uit Ronald Smidts (voorzitter), Elcke Veldkamp,
Eric Stap, Fred Eissing, Nathalie van der Hoeven en Klaas Sipkens (secretaris). Els Leenders is als
adviserend lid aanwezig bij de vergaderingen. De zittingstermijn van twee MR leden zit erop,
namelijk van Elcke Veldkamp en Fred Eissing. Beiden stellen zich voor een volgende termijn
herkiesbaar. Eric Stap heeft aangegeven te willen stoppen met de MR. Dit betekent dat er de
mogelijkheid is voor nieuwe ouders om zich verkiesbaar te stellen.
Wij nodigen geïnteresseerde kandidaten uit om de eerstvolgende MR-vergadering op
15 mei bij te wonen. Daarna wordt gekeken of er MR-verkiezingen nodig zijn.
Ook in het team zal geïnventariseerd worden of er andere teamleden zijn die zich kandidaat willen
stellen voor de MR. Zonodig zullen ook hier verkiezingen plaatsvinden.
Mocht u meer informatie willen dan kunt u terecht bij één van de ouders van de MR
of bij Klaas Sipkens (secretaris).

Speelplaats
Vorige week is ons prachtige klimtoestel in gebruik genomen door de kinderen. Iedereen is reuze
enthousiast! Met name voor de oudere kinderen is het hangend van de ene naar de andere kant gaan een
grote uitdaging. Het bewegen en het spelen wordt enorm bevorderd en daar doen we het voor!
Ook heeft de Gemeente Overbetuwe een nieuwe ballenvanger geplaatst.
Deze week wordt er begonnen met de aanleg van het kunstgras. Ook hier kijken de kinderen erg naar uit!
Ook wordt binnenkort begonnen met de aanleg van de natuurspeeltuin. Deze is met name bedoeld voor
de jongere kinderen van de peuterspeelzaal, de Sterreboom, de Boomhut, de SLB groepen en de kleuters.

IPC tentoonstelling
Afgelopen donderdag hebben we een geweldige IPC tentoonstelling
gehad. Wat hebben de kinderen en de leerkrachten de afgelopen
weken weer hard gewerkt! Er is ontzettend veel geleerd en gemaakt.
Er waren veel prachtige kunstwerken te bewonderen.
In de zaal was door de ouders en kinderen van groep 8 een heerlijk
SMULPARADIJS verzorgd. De opbrengst hiervan is € 635,10 en gaat
naar het afsluitende schoolkamp. Een heel mooi bedrag!!!!
De tentoonstelling was een activiteit van alle partners van de
Brede school. Het bruiste overal.
Ook de speurtocht van BSO de Boomhut was een groot succes!
Iedereen die eraan meedeed kwam daardoor in lokalen waar je
anders niet zo snel naar toe gaat.

Gevonden voorwerpen
In de bakken onder de postvakkenkast liggen weer heel erg veel gevonden voorwerpen.
Komt u even kijken?
Na de meivakantie gaat alles wat er nog ligt weer naar een goed doel.

Bijlagen





Schoolschaaktoernooi
Ik en mijn puber
Reizigersvaccinatie
Europa kinderhulp

