Jaargang 56 Week 27 02 juli 2018

De jarigen van de komende week
Jasmine 11, Donna 6, Djordy 5,
Izabelle 7, Julian 8 Leentje 5, Dounia 8,
Vince 8, Keano 8, Ise 5, Ties 6, Farah 6,
Kasper 9, Merijn 11, Sergo 11, Elin 8,
Robin 11, Mika 10, Amber 8, Danny 12,
Sanne 6, Féline 5, Julia 7, Dalilah 6,
Evy 6, Wessel 9, Özgür 12, Gijs 7,
Silke 10, Isabel 10, Jelte 11, Al-Amir 5,
Ties 5, Stan 9, Pablo 8, Julie 7, Anna 6,
Thije 7, Faye 8, Phyllon 6, Julie 7,
Almina 9, Milan 6,
Juf Monica, juf Maaike, juf Brigitte,
Juf Dinie, Juf Alie, Juf Maaike

02-07

Rapport groep 1 t/m 8

03-07

Musical groep 8

06-07

Esdoorn got talent
9.00 – 10.30 uur

VANAF 12 UUR ZOMERVAKANTIE
AANVANG NIEUWE SCHOOLJAAR
20 AUGUSTUS 2018

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

Personeel
Een paar weken geleden hebt u in het Esdoornblaadje kunnen lezen wie onze
nieuwe onderwijsassistenten worden volgend schooljaar.
Tara Oskarsson kon uiteindelijk blijven op de school waar ze nu stage loopt. Inmiddels hebben we een
nieuwe onderwijsassistent gevonden. Dit is Meghan Gielingh, zij zal zich in de bijlage voorstellen.
Bij de SLB groepen gaan er een aantal mensen weg en komen er ook nieuwe personeelsleden.
Ook zij stellen zich in de bijlage voor.

Musical groep 8
Vanmiddag zal groep 8 voor de kleuters en de OB en MB van de SLB groepen de liedjes uit de musical
“bende op de camping” zingen.
Morgenvroeg wordt de musical opgevoerd voor de kinderen van groep 3 t/m 7.
’s Avonds mogen alle ouders van de kinderen uit groep 8 en de oudere broers en zussen komen kijken.
Ook het team van De Esdoorn is dan present.
Wij verheugen ons er enorm op.
De opa’s en oma’s hebben afgelopen vrijdag de primeur gehad en zij waren laaiend enthousisast!
Veel succes alle meiden en jongens in groep 8 en een fijne afscheidsavond!

Esdoorn Got talent
Aanstaande vrijdag is de laatste schooldag en gaan we beginnen aan een lekkere lange zomervakantie.
We sluiten het jaar af met onze “Esdoorn Got Talent” show.
Alle groepen hebben iets ingestudeerd en zullen voor elkaar en de ouders gaan optreden.
Ook nemen we afscheid van alle mensen die onze school gaan verlaten.
Dit zijn meneer Halit, meester Erwin, juf Joyce, juf Iris, juf Marion en juf Eline.
Ook nemen we afscheid van kinderen die gaan verhuizen of naar het Speciaal Basisonderwijs gaan.
En natuurlijk van de kinderen die de SLB groep en groep 8 gaan verlaten.
U bent van harte welkom om deze gezellige afsluiting bij te wonen van 9.00 tot 10.30 uur.
Na die tijd nemen de kinderen in de klas afscheid van elkaar en de leerkracht.
Om 12.00 uur begint de zomervakantie!!!
De AC zal de kinderen deze dag trakteren op een lekker ijsje.

Terugblik schooljaar
Het jaar is weer omgevlogen! Wat hebben we met zijn allen weer hard gewerkt. De kinderen hebben
vandaag het rapport gekregen en hebben inmiddels kennis gemaakt met de nieuwe meester of juf.
We hebben dit jaar een aantal scholingsdagen voor IPC gehad en zijn nog duidelijker met de doelen van
een thema aan de slag gegaan. Deze doelen zijn inmiddels ook verwerkt in het Rapportfolio waar u dit
jaar kennis mee hebt kunnen maken. Volgend schooljaar zullen we alle rapportgegevens in het
Rapportfolio gaan verwerken en krijgen kinderen geen “papieren” rapport meer.
In de groepen 3 zijn we dit jaar aan de slag gegaan met “spelend leren”. Dit is ons en de kinderen erg
goed bevallen en ook de resultaten zijn goed. We zullen deze manier van werken gaan voortzetten.
We gaan volgend jaar ook kijken wat we hiervan kunnen toepassen in groep 4.
We zijn in juni goed vooruit gegaan met de halfjaarlijkse Cito toetsen. We zullen u hierover na de
zomervakantie met een verslag informeren.
Ook dit jaar hebben we weer veel hulp en ondersteuning van ouders (en opa’s en oma’s) gehad.
Met hulp bij het overblijven, groepsouders, luizenpluizers, excursies IPC, AC, MR, Pleinfeest,
schoonmaken materialen en bij allerlei tussendoor momenten.
Zonder jullie hulp zou heel veel niet kunnen. We hopen volgend jaar weer op u te mogen rekenen!
We willen alle ouders en kinderen bedanken voor een heel fijn schooljaar
en we wensen iedereen een heerlijke vakantie toe!!!
Het team begint op 13 augustus weer met alle voorbereidingen voor het nieuwe jaar.
Alle kinderen en ouders zijn van harte welkom bij de opening van het schooljaar
op 20 augustus om 8.30 uur op het schoolplein.

Waterfeest
Morgen, dinsdag dus, mogen de kinderen van groep 3 t/m 7 en de SLB BB groep zwemkleding,
een handdoek, waterschoenen en eventueel waterpistolen meenemen naar school.
’s Middags hebben we een waterfeest op het schoolplein. Groep 8 is ’s Middags vrij.
De kleuters hebben woensdag het waterfeest op school.

Bijlagen
Folder Kinderspeelweek Elst (krijgen de kinderen mee)

Het team van De Esdoorn en de SLB groepen
wenst iedereen een:

