Week 46 12 november 2018

De jarigen van de komende week
Sam 6
Jasper 10
Noelani 11
Luuk 7
Rens 9
Juf Chantal

14-11

Studiedag vrij voor de
groepen 1 t/m 8 en SLB

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

Terugblik thema avond
Afgelopen dinsdagavond hebben we een thema avond gehad over de integratie van de SLB groepen met
de groepen van De Esdoorn. De opkomst was niet heel erg groot, maar we hebben met de ouders die er
waren een zéér zinvolle en inspirerende avond gehad. We zijn bijzonder trots op wat we inmiddels
hebben neergezet. Een prachtig voorbeeld van Passend onderwijs!
Ouders die een kind hebben bij de Rupsen en een kind in groep 3, sloten de avond af met een prachtig
verhaal over de ervaringen van deze ouders. We mogen het met u allen delen.
In de bijlage kunt u het indrukwekkende verhaal lezen van de familie Martin.

Apple computer
Wij hebben op school een mooie Apple computer die door de kinderen te weinig wordt gebruikt.
We hopen dat we hem kunnen verkopen en daar weer laptops voor de kinderen van kunnen kopen.
Als u geïnteresseerd bent, of iemand anders weet, kunt u zich melden bij onze ICT coördinator,
Paul Baaijens.

Sinterklaasjournaal
De gezellige Sinterklaastijd is weer aangebroken.
Aanstaande zaterdag komt hij met zijn Pieten weer aan in ons land. Vanavond start het
Sinterklaasjournaal op NPO 3. Het is natuurlijk heel erg gezellig om dit samen met uw kind te bekijken.
Op school kijken wij in de groepen 1 t/m 4 ook iedere dag naar het journaal van de vorige dag.

Metamorfose Sinterklaas
Maandagavond 19 november vanaf 19.30 uur wordt onze school omgetoverd in Sinterklaassfeer.
Vele handen maken licht werk en daarom zoeken wij ouders die willen helpen onder het genot van een
kopje koffie/thee en iets lekkers. U kunt uzelf aanmelden op de lijst bij de klas van uw kind!
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