Week 38

17 september 2018

De jarigen van de komende week
Gabriël 9

Sofie 8

Matthijs 11
Nikki 10

Julia 8

Guus 8
Bobbi 7

Marijn 9

Vera 6

17-09

Start naschools aanbod
Mad Science

18-09

Groepsouderavond:
20.00 – 21.30 uur
voor de groepen
1/2, 5, 6, SLB

20-09

Groepsouderavond
20.00 -21.30 uur
voor de groepen
3, 3/4, 4, 7, 7/8, 8

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

Groepsouderavond
Deze week is er in iedere groep een informatie-avond. Op deze avond wordt verteld wat de
kinderen dit jaar gaan leren. Aan bod komt hoe de dagplanning eruit ziet, welke IPC thema’s we
dit jaar hebben en allerlei andere onderwerpen, waaronder ouderhulp en groepsouders.
Ook zal de leerkracht informatie en uitleg geven over “Mijn Rapportfolio”, ons digitale
rapportagesysteem. U kunt alle vragen stellen die u hebt.
Het is erg belangrijk dat u komt zodat u goed op de hoogte bent van alles wat speelt in de groep
van uw kind. Wij gaan ervan uit dat u de groepsgids die u via de mail heeft ontvangen, hebt
gelezen. Deze avond is een aanvulling op de informatie uit de groepsgids.
We verheugen ons erop u allemaal te zien!!!

Pleinfeest
Het is inmiddels alweer ruim een week geleden, dat we weer een geweldig Pleinfeest hadden.
Dit keer was het thema “muziek”.
Overdag hebben de kinderen een workshop van de Klankenkaravaan gehad, en wij hebben genoten van
een openingsnummer met alle kinderen van de hele school.
Daarna waren er vele leuke optredens van kinderen, een ouder en de meesters en juffen.
De kinderen hebben ook weer enorm genoten van de springkussens, de chillhoek en de prachtig
geschminkte gezichten. En met een heerlijk frietje, broodje en drankje was het weer helemaal geslaagd.
Dank aan de Pleinfeestcommissie voor de voortreffelijke organisatie
en dank aan alle ouders die hebben geholpen tijdens het feest.

Sjors sportief en Sjors creatief
Met ingang van dit schooljaar biedt Overbetuwebeweegt.nl alle basisschoolleerlingen de kans om op
laagdrempelige wijze kennis te maken met sportverenigingen en culturele instellingen binnen de
gemeente. Het leuke sport- & cultuurstimuleringsproject genaamd: Sjors Sportief & Sjors Creatief geeft
alle kinderen de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur zonder direct lid te
hoeven worden. Alle verenigingen/aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun (naschoolse) activiteit te
promoten in het kleurrijke Sjorsboekje, waarop kinderen zich vervolgens digitaal kunnen inschrijven.
Dit boekje krijgen de kinderen aanstaande woensdag mee naar huis.

Bijlage


Opvoeden anno nu

