Week 40 01 oktober 2018

De jarigen van de komende week
Thijs 9
Esra 6
Lise 10
Ruben 8
Jake 4
Aaliyah 10

03-10

Kinderboekenweek
Thema: “kom erbij”over
vriendschap

04-10

SLB oudergesprekken

05-10

Dag van de leraar

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

Opening Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek! Het thema is vriendschap.
Om de opening van de Kinderboekenweek te vieren, gaan we deze dag om 8.30 uur voorlezen in de hele
school. De kinderen hebben kunnen kiezen bij welke juf of meester ze willen gaan zitten. Iedereen leest
namelijk een ander boek voor! Op woensdagochtend mogen de kinderen eerst hun jas en tas ophangen
bij de eigen klas en daarna naar de juf of meester gaan die ze hebben gekozen.

Bruna-actie: Sparen voor je schoolbieb!
Bent u ook van plan om in de Kinderboekenweek bij de Bruna één of meerdere kinderboeken te kopen?
Bewaar dan de kassabon en geef deze aan de leerkracht van uw kind. De Bruna heeft namelijk weer de
mooie actie ‘Sparen voor je schoolbieb’, waarmee de boekencollectie van De Esdoorn nog groter kan
worden. Voor twintig procent van het totaalbedrag van alle kassabonnen samen, mogen wij namelijk
nieuwe boeken uitzoeken. We hopen op een mooie opbrengst!

Dag van de leraar
Onbekende helden dat is wat juffen en meesters zijn!
Hieronder een prachtig gedicht dat weergeeft waarom juf of meester zijn zo geweldig is!
Elk jaar op 5 oktober is het de dag van de leraar. Dit is niet alleen in Nederland zo maar in de hele wereld.
Alle juffen en meesters zijn deze dag blij met een mooie zelfgemaakte tekening of iets anders
om een blijk van waardering te geven!

Toestemming filmen
Van een aantal ouders hebben we het formulier voor de toestemming om een nieuwe film van de SLB
groepen te maken al terug. U mag ons ook een mailtje sturen met toestemming.

Anti pest club “Stop pesten”!
Wij hebben een spreekbeurt gehouden over pesten. We hebben de klas allemaal een anti-pest-club
armbandje gegeven, op twee voorwaarden namelijk:
1. Nooit pesten.
2. Als je iemand ziet die gepest wordt altijd ingrijpen.
De hele klas was enthousiast en iedereen heeft een armbandje gepakt. Vrijdag 28 september hadden we
allemaal zwarte kleding aan en het armbandje om, in het teken van “STOP PESTEN”!
We hebben een foto gemaakt die u hieronder ziet. Onze klas is tegen pesten! U toch ook?
Groetjes Meike en Isaura groep 7/8 meester Klaas en juf Maaike.

Bijlagen



Activiteiten Kinderboekenweek Kinderboekenwinkel Arnhem
Sprookjesfestival in herfstvakantie (kinderen krijgen boekje mee)

