Week 45 05 november 2018

De jarigen van de komende week
Emma 4
Jazz 9
Sárán 10
Jelte 11
Juf Els

05-11

Kinderraad

06-11

Jaarvergadering MR/AC
en thema-avond:
samenwerking Esdoorn
en SLB Groepen.
Aanvang 19.30 uur

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

Thema avond
Aanstaande dinsdag 6 november, is de jaarlijkse jaarvergadering van de AC en de MR waarin het
jaarverslag en de begroting wordt besproken.
Aansluitend hebben we dit jaar een thema avond waarin we u willen laten zien en vertellen hoe wij
vormgeven aan de integratie van de kinderen uit de SLB groepen. Dagelijks zijn er op allerlei manieren
momenten waarop kinderen van De Esdoorn werken met SLB leerlingen. Omdat we nu 3 SLB groepen
hebben zijn we steeds verder in het door-ontwikkelen van deze werkwijze. Uw kind zal er vast en zeker
thuis weleens wat over vertellen. Wij zijn bijzonder trots op deze, voor Nederland, unieke samenwerking
tussen regulier en speciaal onderwijs en willen u daar graag verder over informeren.
We hopen op een grote opkomst!

Tutorlezen
Zoals u weet vinden wij lezen op onze school héél erg belangrijk!
Alle kinderen lezen iedere dag van 8.30 tot 9.00 uur. Als kinderen nog niet het gewenste AVI niveau
hebben lezen ze onder begeleiding van een leerling (tutor) uit groep 7 of 8. Voor sommige tutoren is het
soms belastend omdat ze daardoor te weinig toekomen aan het lezen van hun eigen boek.
Daarom de volgende vraag!
Zijn er ouders, opa’s of oma’s die ’s morgens van 8.30 tot 9.00 uur op school met een kind willen lezen?
U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
U krijgt dan instructie hoe u het lezen met de kinderen het beste kunt begeleiden.
Alvast hartelijk dank voor uw aanmelding!

Ouderbijdrage
Al 70 % van de ouders heeft inmiddels de ouderbijdrage van € 60,- betaald.
Helemaal geweldig!!! Enorm bedankt hiervoor!
Helaas is de andere 30% het nog vergeten. Voor deze ouders krijgen de oudsten van het gezin vandaag
een brief mee. Wilt u de bijdrage zo snel mogelijk overmaken?
De dure maanden staan weer voor de deur en we willen graag alle feestelijkheden kunnen betalen.
Als u liever in termijnen betaald is dit ook mogelijk. Neemt u daarvoor dan even contact op met de
penningmeester van de AC: Yeny Wijaya: ariepyenywijaya@gmail.com

Versieren school
Vanaf vandaag zullen er bij elke klas inschrijfformulieren hangen voor de metamorfose avonden
Sinterklaas (19 november) & Kerst (6 december) en voor de opruimochtend van de kerstspullen
op vrijdag 21 december.
Als er genoeg hulp is om alle spullen op te ruimen dan kan er worden uitgepakt
met het versieren voor kerst.
Aangezien 21 december op een studiedag valt voor de groepen 1 t/m 4 zal er een oppas aanwezig zijn.
I.v.m. de werkdruk van het lerarenteam zullen leraren een kleinere rol hebben tijdens de
metamorfose avonden. De AC hoopt op veel hulp van ouders dit jaar zodat
de school er mooi versierd uit komt te zien.
Vele handen maken licht werk!
Uiteraard wordt er voor koffie met wat lekkers erbij gezorgd!
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