Week 11 11 maart 2019

De jarigen van de komende week
Jax 4
Esma 6
Senne 12
Masir 7
Sare 7
Quinn 5
Rosali 11
Juf Ellie

11-03

Hoofdluiscontrole

14-03

Rapportfolio klaar voor
ouders

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

Stakingsdag
Wij hebben ervoor gekozen om niet te gaan staken aanstaande vrijdag 15 maart. We willen de ouders
niet (weer) belasten met een dag opvang voor de kinderen. Wel willen we aandacht vragen voor het
onderwijs en dát op een positieve manier. Daarom hangen er intekenlijsten bij iedere klas, zodat u een
half uur (of langer) iets kunt doen met een groep. U kunt dan zelf ervaren hoe leuk het onderwijs is!
U kunt denken aan voorlezen, een les geven, iets vertellen en laten zien over uw beroep.
Andere creatieve ideeën zijn óók van harte welkom. De leerkracht is ook in of bij de groep aanwezig.
Bij sommige groepen is nog niet alles ingevuld. Komt u nog even kijken?
Alvast hartelijk dank!

Mijn Rapportfolio
Deze week zijn de leerkrachten nog bezig om de laatste gegevens toe te voegen aan Mijn Rapportfolio.
Vanaf donderdag 14 maart is alles ingevuld en kunt u weer kijken hoe het ervoor staat met de
ontwikkeling van uw kind. De week erna zijn de oudergesprekken naar aanleiding van het Rapportfolio.
Bij de klas wordt weer een lijst opgehangen waar u zelf het tijdstip voor het oudergesprek kunt invullen.

Rock Thunder
Wist u dat wij een heuse band op school hebben?
Boris, Sem, Ixam en Job in groep 3 hebben de band Rock Thunder genoemd. Het is een samenstelling van
We Will Rock You (Queen) en Thunderstruck (Ac/Dc). De kinderen zijn met meester Paul bezig geweest
om het logo vorm te geven, bandfoto’s en posters te maken en hebben de tekst voor een liedje bedacht.
Het was al snel duidelijk dat het een griezelig en spookachtig liedje moest worden.
Het resultaat kunt u hier op Youtube vinden.
Rock on!
Kinderen en ouders die het ook leuk vinden om liedjes te componeren kunnen
een gratis account aanmaken met soundtrap.com

Daily mile
Op dinsdag 12 maart starten de groepen 5/6R, 7M, 7/8K en 8F om 12.00 uur met de Daily Mile. De Daily
Mile is in het leven geroepen om kinderen meer te laten bewegen, ook tussen de lessen door, om zo o.a.
de concentratie te verbeteren. Om 11.45 uur wordt dit evenement geopend door wethouder Wijnte Hol
in het bijzijn van Trudy Jansen (Overbetuwe Beweegt), Berry Bakker (directeur Stap Voor Stap) en een
bekende Nederlander. Na afloop van dit spektakel zullen alle kinderen van De Esdoorn een bidon cadeau
krijgen. Daarvan is het de bedoeling dat de kinderen deze dagelijks op school gaan gebruiken om het
drinken van water te bevorderen.
Deze Daily Mile zal niet de laatste zijn. Het is de bedoeling dat we dit samen met de kinderen een paar
keer per week gaan doen.
Komt u ook kijken en aanmoedigen?

Koningsspelen
Vóór de vakantie heeft u via uw kind (groep 5 t/m 8) een inschrijfformulier gekregen om een
groepje (of spel) tijdens de koningsspelen te begeleiden.
We kunnen nog best wat ouders gebruiken! Helpt u ook mee?

Fietsenstalling
We merken dat de kinderen hun fiets niet altijd op de goede plaats in de fietsenstalling zetten.
Hieronder nog eens de plaats waar ze hun fiets mogen neeerzetten.


Kleuters en groep 7M: bij de muur naast de fietsenstalling van het personeel.
 Groepen 7/8K en 8F: vóór de fietsenstalling van het personeel.
 Groep 3C en 3/4M-A: bij de ‘oudbouw’, bij het lokaal van juf Chantal.
 Groepen 4M en 5 I-J: bij de ‘oudbouw’ tegenover lokaal juf Chantal.
 Groepen 5/6R en 6 E: bij de ‘oudbouw’ aan de zijkant.

