Week 48 26 november 2018

De jarigen van de komende week
Nola 5
Maud 10
Max 4
Jade 8
Pieter 5
Femke 7
Amir 10

27-11

Groep 1 t/m 4 en SLB
kinderen mogen hun
schoen zetten op school

29-11

Het Rapportfolio is
klaar!

30-11

Vrij groepen 1 t/m 4 en
Rupsen en Vlinders

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

Versieren
Afgelopen maandag hebben de ouders van de AC samen met een heleboel andere ouders en Annemarie
de school omgetoverd in een super gezellige Sinterklaassfeer. Het ziet er prachtig uit!
We zijn benieuwd of Amerigo nog een keer gebruik komt maken van de parkeerplaats! 
Dit jaar is er voor het eerst versierd zonder leerkrachten erbij en dit is erg fijn. Zo kunnen de leerkrachten
hun aandacht geven aan lesvoorbereiding, invullen Rapportfolio en allerlei andere werkzaamheden.
Heel erg hartelijk bedankt ouders!!!
We hopen dat er bij de metamorfose avond Kerst en het opruimen weer net zoveel ouders zijn!

Rapportfolio
Aanstaande donderdag kunt u het Rapportfolio
inzien. Alle vakgebieden zijn er nu in verwerkt.
U moet er wel even de tijd voor nemen om alles
goed te bekijken, maar u krijgt dan ook een goed
beeld van de ontwikkeling van uw kind.
In de bijlage kunt u een brief lezen met uitleg.
We zijn benieuwd naar uw ervaringen!

Jaarplan Esdoorn
Ieder jaar maken we als school plannen om ons onderwijs weer verder te verbeteren en nieuwe ideeën
uit te werken. Oók dit jaar hebben we met elkaar weer plannen gemaakt.
Deze hebben we verwerkt in onze “Plan on a Page”. Deze kunt u als bijlage lezen.

Inschrijven
Het leerlingenaantal van De Esdoorn groeit nog steeds. En dat is heel fijn!
We onderzoeken op dit moment hoe we deze groei kunnen opvangen en daarvoor is het nodig
dat we goed weten hoeveel nieuwe leerlingen we kunnen verwachten.




Dus ….
Als u een zoon of dochter heeft die volgend schooljaar 4 jaar wordt en u heeft nog geen
inschrijfformulier ingevuld, dan kunt u dit ophalen bij Els Leenders.
Als u een zoon of dochter heeft die de komende schooljaren 4 jaar wordt, kunt u de naam en
geboortedatum doorgeven aan Els Leenders. (Dit mag ook per mail)
En als u ouders kent die hun kind bij ons willen aanmelden of zich willen oriënteren, vraag of ze
een afspraak willen maken voor een kennismakingsgesprek/rondleiding.

Vervangingsperikelen

De afgelopen weken is het al weer voorgekomen dat er geen vervangers beschikbaar zijn om een zieke
leerkracht te vervangen. Het tekort aan invalkrachten neemt toe.
Tot nu toe hebben we het nog kunnen opvangen met een onderwijsassistent voor de groep of een
parttime leerkracht die terug komt om te vervangen.
Eventueel kunnen we de kinderen tijdelijk verdelen over andere groepen of in het ergste geval naar huis
sturen. Maar u begrijpt dat wij als Esdoorn en ook als stichting StisamO, deze situatie zeer onwenselijk
vinden. En al zijn er maatregelen getroffen door de overheid en onderwijsstichtingen om het tekort terug
te dringen, de effecten zijn nog te weinig merkbaar. Zeker de komende periode, wanneer er meer
ziektegevallen zullen zijn.
Daarom hebben we vorig schooljaar, in samenspraak met de MR, gewerkt aan passende oplossingen.
Er is een protocol (stappenplan, leerlingenverdeling etc.), parttime leerkrachten vallen als dat kan op hun
vrije dagen in. Zo zorgen we ervoor dat de werkdruk niet teveel toeneemt voor de collega's die niet ziek
zijn en dat de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs zo goed mogelijk geborgd kan blijven.

Mad Science
Binnenkort is het zover. Op maandag 7 januari komt één van de Mad Science professoren een
spectaculaire science show op De Esdoorn verzorgen. Hierna kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8
zich inschrijven voor de nieuwe naschoolse wetenschap en techniekcursus.
In de bijlage kunt u hierover meer informatie lezen.

Bijlagen
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Kerst RUN

