Jaargang 52 Week 23 04 juni 2018

De jarigen van de komende week
Lisa Siroen 6
Nina van Bon 8
Twan de Lange 8
Max Veenstra 10
Mert Kurt 6

Geen mededelingen

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

Groepsverdeling
Nog 5 weken te gaan en dan is het alweer zomervakantie!
In die laatste periode van het jaar is er altijd veel te doen op school.
De afgelopen weken zijn we dan ook druk bezig geweest met nadenken over de groepsverdeling voor
volgend jaar. En we zijn eruit! Altijd weer een hele operatie!!!
In de bijlage vindt u een informatiebrief hierover en voor de groepen die opnieuw zijn ingedeeld een lijst
met de leerlingen die volgend jaar bij elkaar in de groep zitten.
Er staat alleen de voornaam op genoemd ivm de nieuwe wet op de privacy.

Staking
We hopen dat onze stakingen wat op gaan leveren!

Pleinfeest 2018: Viva la musica!
Hoewel het nog ver weg lijkt, is het alweer tijd voor de eerste aankondiging over het volgende Pleinfeest,
hèt feest op De Esdoorn dat door ouders, voor ouders georganiseerd wordt. Op 7 september staat het
hele plein in het teken van het thema ‘Muziek’. De pleinfeestcommissie zoekt een mooie tekening voor de
cover van het programmaboekje. Maak jij die leuke tekening of kleurplaat? We zijn benieuwd!
Lever je tekening of kleurplaat (die je in de groepen 1/2 van de leerkracht krijgt) vóór woensdag 27 juni
a.s. in bij je leerkracht. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens Esdoorn’s got talent.
Ouders, noteer de datum alvast in je agenda! We hebben op 7 september natuurlijk weer vrijwilligers
nodig, bijvoorbeeld voor de verkoop in de kraampjes en om te bakken. En wie wil er schminken?
Meld je alvast aan via pleinfeest@yahoo.com.
Alvast bedankt!

Schoolfotograaf
We hebben gehoord dat er wat klachten zijn over het ontvangen en de (over)belichting van de foto’s.
Ouders kunnen als ze hun foto’s niet hebben ontvangen, mailen naar vragen@sgoolfotografie.nl
Dat geldt ook in geval van overbelichting. De helpdesk beoordeelt dit en als de foto’s inderdaad
overbelicht zijn, worden ze aangepast.

Verslag Kinderraad
Ideeënbus: we hebben sinds kort een ideeënbus op school daar kan je briefjes met ideeën in stoppen en
worden die vragen vervolgens gebruikt. Hij staat bij de deur van de ingang bij het kantoor van juf Els.
Sportsterren en schoolplein: We hebben met z’n allen gesproken over sportsterren> dat is een oplossing
om iedere pauze wat nieuws qua sport te doen in gekleurde vakken en de begeleiders die ondersteunen
de kinderen om hun te helpen uitleggen hoe iets gaat. Helaas gaat dit niet door. De kinderen vinden het
veel leuker om even in de pauze vrij te zijn de spellen die hun leuk vinden kunnen toepassen voor hun
zelf. Het nieuwe klimrek/speeltoestel gaan soms dingen fout de kinderen rennen, hollen echt heel erg
hard onder het klimrek door daardoor kunnen er erg vervelende situaties gebeuren.
Voetbalrooster: we hebben sinds kort kunstgras. We hadden een rooster wanneer welke groep mag
voetballen maar die vervalt er wordt nu daarvoor een ander rooster gemaakt.
Computergebruik: de mediatheek is bedoeld voor de bovenbouw, want de onderbouw heeft al veel
laptops die staan bij meester Paul. Voor de boven/onderbouw geldt vervolgens hetzelfde alle computers
worden eerlijk verdeeld naar kinderen die de computers nodig hebben.
De laatjes: de houders voor onder de tafel worden helaas niet meer geleverd en kunnen we ook niet
meer bestellen. Het plan is daarom dat we sommige tafels die geen laatje hebben dicht bij de kast te
zetten en daar de laatjes in te plaatsen.
Ruimte plusklas: de plusklas zit nu steeds in de mediatheek ze hebben vaak last van geluiden, maar we
hebben een oplossing gevonden de BSO de Boomhut wordt alleen na school gebruikt en om woensdag
kunnen ze daar eventueel daar zitten.
Caitlin Janssen van Doorn en Danny Dulos
28 mei 2018
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