Week 34 20 augustus 2018

De jarigen van de komende week
Daan 9
Lena 9 Karlijn 10
Lotte 6 Fiene 6
Allisia 9
Marie Louise 6

20-08

Start nieuwe schooljaar!

20-08

Hoofdluiscontrole

23-08

Kinderraad

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

Opening
Vanochtend hebben alle meesters en juffen het schooljaar feestelijk geopend. Alle kinderen en
ouders zijn met zeepbellen het gebouw ingeblazen. We zijn weer goed gestart en we gaan er
samen weer een leerzaam en gezellig schooljaar van maken!

Hulp bij de lunch
Ook dit schooljaar vinden wij het erg fijn als er ouders of opa’s of oma’s zijn die met de kinderen tussen de
middag hun boterham willen eten. De leerkracht kan dan even pauze houden. Op een inschrijflijst die bij
iedere klas hangt kunt u uw naam invullen. Als u structureel overblijft bestaat er de mogelijkheid voor een
vrijwilligersvergoeding. U kunt zich hiervoor melden bij Els Leenders.

Pennen
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen op school met een goede pen schrijven.
Alle kinderen in groep 4 t/m 8 hebben vandaag een nieuwe pen van school gekregen. Als een kind een
pen heeft waar hij of zij graag mee schrijft, beoordeelt de leerkracht of de pen geschikt is. Als dit niet zo is,
dan gaat de pen weer mee naar huis en krijgt het kind een pen van school.
Als een kind de pen van school (moedwillig) kapot maakt, vragen wij € 1,- voor een nieuwe pen.

Formulier toestemming
Denkt u nog aan het inleveren van het formulier “toestemming beeldmateriaal”.
Als u er niet mee accoord gaat, wilt u het formulier dan óók inleveren en er zelf een notitie op maken dat
u niet accoord gaat? Alvast hartelijk dank!

Verslag Cito en IEP toetsen
Vorig schooljaar zijn in juni weer de halfjaarlijkse Cito toetsen afgenomen. Wij hebben deze in het team
geëvalueerd en afspraken gemaakt om een en ander te verbeteren. Ook hebben we een analyse van de
IEP toets van groep 8 gemaakt. Een verslag hiervan kunt u lezen in de bijlage.

Bijlage


Verslag Cito en IEP toetsen

