Week 36 04 september 2018

De jarigen van de komende week
Tim 6
Marisha 11
Yara 10
Sem 6
Caz 8
Julian 10

04-09 t/m
06-09 startgesprekken
groep 1 t/m 8
07-09

Pleinfeest
17.00 – 19.00 uur

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

Pleinfeest
Aanstaande vrijdag 7 september is het jaarlijkse “Pleinfeest”.
Dit jaar is het thema Muziek.
Het lesprogramma zal daarom overdag een muzikaal tintje krijgen. De “Klankenkaravaan” zal de ochtend
openen met de hele school. Daarna krijgen alle kinderen een workshop. Uiteindelijk wordt dit een
optreden dat alle kinderen laten zien bij de opening van het Pleinfeest.
Om 17.00 uur zal het feest worden geopend met een verrassingsact, opgevoerd door de kinderen.
Om 19.00 uur is het feest weer afgelopen.
Het is leuk als alle kinderen en ouders verkleed zijn om zich bijvoorbeeld als rock 'n' roller, hip-hopper,
klassieke ballerina of misschien als je favoriete artiest in het Esdoornse muziekleven te storten!
We zijn nog opzoek naar helpende handen. In de eerste plaats een dringende oproep voor schminkers!
En zijn er ouders die wat willen bakken, of die willen helpen tijdens het feest? U kunt zich inschrijven via
het strookje achter in het Pleinfeestboekje, of per mail aan pleinfeest@yahoo.com.
Ook kunnen kinderen en/of ouders zich nog aanmelden voor het Open Podium. Wil je (kind) optreden,
stuur ook dan even een mailtje naar pleinfeest@yahoo.com, of gebruik het strookje achter in het
Pleinfeestboekje. Vermeld daarbij naam van de deelnemer(s), groep + leerkracht, en een duidelijke
omschrijving van nummer/muziek nodig indien van toepassing. Aanmelden hiervoor kan uiterlijk tot en
met woensdag 5 september.
Wij hopen op goed weer zodat we er weer een gezellig spektakel van kunnen maken!

Kleding Pleinfeest
In verband met het optreden met de “Klankenkaravaan” is het leuk als de kinderen een bepaalde kleur
kleding aanhebben. Dit geeft het optreden een extra feestelijk tintje!
Het is leuk als u hier rekening mee kunt houden.
Groep 1/2N, 1/2D en 1/2P/L: Rood
Groep 1/2P en rupsen: Roze
Groep 5 en 5/6: Geel
Groep 6 en 7: Donkergroen
Groep 3 en 3/4: Lichtgroen
Groep 4 en Vlinders en Libellen: Oranje
Groep 7/8 en 8: Paars

MR vergadering
Volgende week maandag is de eerste MR vergadering. In verband met de afwezigheid van Klaas Sipkens
(secretaris MR) kan ik vandaag de agenda niet meesturen. Deze zal volgende week maandag met het
Esdoornblaadje worden meegestuurd.

Schoolmaatschappelijk werk
Aan onze school is Maud Willemsen verbonden als schoolmaatschappelijk werkster. In de bijlage kunt u
een folder hierover lezen. Voor ouder(s) en of opvoeder(s) is het mogelijk om direct contact met Maud op
te nemen om te overleggen of een afspraak te maken.

Bijlagen




Boekje Pleinfeest (krijgen de kinderen mee naar huis)
Folder Schoolmaatschappelijk werk.
Schaats jij al?

Komen jullie ook allemaal naar het Pleinfeest?
Vrijdag 7 september van 17.00 tot 19.00 uur
We gaan er een muzikaal feestje van maken!

