Jaargang 54 Week 25 19 juni 2018

De jarigen van de komende week
Stellan 10 groep 5 IJ
Ilse 12 groep 7 KE
Julia 12 groep 8 FE
Laura 12 groep 8FE

21-06

Bedankavond
hulpouders:
20.00 uur tot 22.00 uur

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

Red de beren!
Hallo,
Wij zijn Boris en Ixam uit groep 2 bij juf Chantal.
Wij werken over het thema Beren. Omdat wij het zielig vinden dat mensen beren opsluiten en voor gekke
kunstjes gebruiken gaan wij actie voeren.
Het zou ook heel fijn zijn dat jullie willen meedoen zodat we sterker zijn.
Wilt u een beetje geld geven voor het Berenbos? (dierenpark Rhenen)
Woensdag 20 juni staan wij voor- en naschooltijd klaar om geld in te zamelen voor de beren. Alle kleine
beetjes helpen om nog meer beren te redden!
Groetjes Boris en Ixam

Vakanties en vrije dagen
Op de eerste schooldag ontvangt u de kalender voor het nieuwe schooljaar. Hieronder vermelden wij
alvast alle vakanties en vrije dagen. Op deze dagen heeft het team een studiedag.
Paardenmarkt: 3 september
Herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober
Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei
Hemelvaart: 30 en 31 mei
Pinksteren: 10 juni
Vrije dagen groep 1 t/m 4 en SLB OB/MB:
31 augustus, 28 september, 26 oktober, 30 november, 21 december, 25 januari,
22 februari, 29 maart, 24 mei, 28 juni
Vrije dagen groep 1 t/m 8 en SLB groepen:
11 september: middag
14 november: hele dag
28 maart: middag
5 juni: hele dag
Extra vrije middagen:
20 december: ivm de Kerstviering
21 februari: ivm de IPC Tentoonstelling
5 juli: laatste schooldag

Wie weet er een naam???
Jarenlang bestonden de SLB groepen uit de Rupsen en de Vlinders.
Vorig jaar hebben we besloten, door de komst van de derde groep, dit te veranderen in onderbouw,
middenbouw en bovenbouw. Wij willen dat toch anders!!
De onderbouw verandert gewoon weer in de Rupsen.
De middenbouw verandert in de Vlinders.
Nu nog een naam voor de bovenbouw....
Daar hebben we jullie hulp bij nodig!!!
Wie weet er een nieuwe, toepasselijke naam voor onze bovenbouw???
Vanaf maandag 18 juni staat er een "brievenbus" in de hal bij de hoofdingang.
Zet hier behalve de nieuwe naam, ook je eigen naam op!!
We onthullen de nieuwe naam tijdens “Esdoorn got Talent”!!!
Wij zijn erg benieuwd en hopen op veel inzendingen!!!!
Met vriendelijke groet,
Linda van Raaij

Bijlage
De kinderen krijgen een folder mee over festival 2018 van OBC Elst & Kunsteducatie Nederland.

