Week 47 19 november 2018

De jarigen van de komende week
Lenthe 9
Xavi 7
Luuk 4
Joshua 4
Pleun 11
Max 10
Lisa 6
Juf Anke

19-11

Metamorfose Sint
aanvang 19.30 uur

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

Metamorfose Sint
Sinterklaas is weer met zijn pieten in het land en
daarom willen we de school vanavond ook weer in
Sinterklaassfeer brengen. Er hebben zich al veel ouders
aangemeld. Heel fijn!
Als u toevallig vanavond tóch niets te doen hebt, kunt u
misschien ook even helpen vanaf 19.30 uur?
Alvast heel hartelijk dank allemaal.

Metamorfose kerst
Als Sinterklaas weer onderweg naar Spanje is, willen we de school ook snel weer in Kerstsfeer brengen.
Als u vanavond niet kunt, krijgt u nog een 2e kans op donderdag 6 december .
Ook dán hebben we weer vele handen nodig!
U kunt uw naam invullen op de lijsten die bij iedere klas hangen.
Op vrijdag 20 december wordt alle kerstversiering weer opgeruimd.
Vele handen maken licht werk! Alvast hartelijk dank!

Rapportfolio
In de jaarkalender staat dat aanstaande donderdag 22 november het Rapportfolio voor de ouders klaar is.
Dit schooljaar willen we alle vakgebieden erin verwerken. Achter de schermen moet daarvoor een en
ander in orde worden gemaakt. Daarom hebben we besloten dat het Rapportfolio één week later klaar is.
Rekenen, spelling en taal staan er voor dit eerste Rapportfoilo nog niet in zoals we dat graag willen, daar
gaan we voor en achter de schermen de komende maanden mee aan de slag.
Dus vanaf volgende week donderdag 29 november kunt u uitgebreid bekijken hoe uw kind het tot nu toe
doet op school. U ontvangt dus geen papieren rapport meer.
De map met de “oude” rapporten mag u houden.
Volgende week krijgt u als bijlage bij het Esdoornblaadje een handleiding voor het Rapportfolio.

Bruna actie
Veel kinderen hebben tijdens de Kinderboekenweek bij de Bruna een
boek gekocht en de kassabon hiervan ingeleverd bij hun leerkracht.
Dat leverde een mooi totaalbedrag op en voor 20% daarvan mochten
we nieuwe boeken voor in de schoolbieb uitzoeken.
We zijn heel blij met de opbrengst.
Bedankt voor het meedoen!

Bijlagen



Verslag Kinderraad
 Sint disco
Scholenmarkt Overbetuwe

