Week 41 08 oktober 2018

De jarigen van de komende week
Quinten 9 Danilo 6
Merijn 10 Nataly 10
Dian 11

Justin 6

Sef 4 Duuk 5
Jade 4 João 12
Fleur 11 Mees 11

08-10

Uit de school geklapt

09-10

SLB oudergesprekken

10-10

Boekenmarkt:
11.15 – 12.00 uur

15-10 t/m 19-10
Herfstvakantie

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

Boekenmarkt
Op woensdag 10 oktober houden we onze jaarlijkse boekenmarkt op school. Ieder kind mag op een
kleedje zijn of haar boeken verkopen. Alle ouders, opa’s en oma’s zijn hierbij welkom.
Woensdag 11 oktober van 11.15 tot 12.00 uur.

Nationale voorleeswedstrijd
Ook dit jaar doen de groepen 7 en 8 weer mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd.
Vorige week hebben de kinderen in hun eigen klas voorrondes gehouden. De groepswinnaars zijn
Fenna uit groep 7, Merijn uit groep 7/8 en Jasmine uit groep 8. Op woensdag 10 oktober zullen zij het
tegen elkaar opnemen. De winnaar van De Esdoorn mag vervolgens deelnemen aan één of meerdere
regionale vervolgrondes en misschien wel aan de landelijke finale.
Veel succes, Fenna, Merijn en Jasmine!

Thema avond
Op dinsdag 6 november heeft de MR en de AC de jaarvergadering om verantwoording af te leggen over
het financiële beleid en de begroting voor de ouderbijdrage te presenteren.
Aansluitend hebben we onze jaarlijkse thema avond. Dit jaar is het onderwerp:
De integratie van de SLB groepen met de reguliere groepen van De Esdoorn.
De SLB groepen bestaan alweer bijna 10 jaar! Wat ooit begon als een experiment met 4 leerlingen is
inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige voorziening en dependance van SO Lichtenbeek.
Wij zijn ongelofelijk trots op de manier waarop wij invulling geven aan Passend Onderwijs.
Wij willen dit heel graag met alle ouders delen. Het is immers een unieke samenwerking!
Hierbij nodigen wij u uit op dinsdag 6 november van 19.30 tot 21.00 uur.

Gevonden voorwerpen
In de bakken van de kast bij de trap zitten alweer heel veel gevonden voorwerpen van de afgelopen
8 weken. Komt u deze week even klijken? Na vrijdag gaan ze naar de kledinginzameling.

Bijlagen


Brief over beweegscan voor de leerlingen groep 3 t/m 8
 Krijg de kleertjes
 Inloopavond spoorkruisingen Elst Noord

