Week 51 17 december 2018

De jarigen van de komende weken
Marit 11, Macy 6,
Thomas 7, Alex 8,
Aydin 9, Ize 10, Norah 5,
Lisse 10, Jim 4, Simeon 7,
Jelle 9, Jason 5, Lou 6,
Bas 9, Nora 5, Nathalie 12,
Ella 10, Sofie 6,

20-12

SLB winterslag mee

20-12

Kerstviering en
Smulparadijs
17.00-19.00 uur

20-12

Vrij vanaf 12 uur
groep 1 t/m 8 en SLB
groepen

21-12

Vrij groep 1 t/m 4,
Rupsen en Vlinders

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

Kerstviering
Vorige week hebt u in de bijlage bij het Esdoornblaadje een brief ontvangen over de kerstviering.
Donderdagmiddag zijn alle kinderen vrij. Vanaf 16.45 uur kunnen de hapjes
die jullie hebben gemaakt naar de klas worden gebracht.
Om 17.00 uur starten we met de musical.
De leerkrachten zijn druk aan het oefenen voor de musical “De Sneeuwkoningin”.
We gaan er samen een mooie en gezellige avond van maken!
U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom op het schoolplein om iets lekkers te eten en te drinken.
Groep 7 verzorgt dan het “smulparadijs”. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel.

Opruimen kerstversiering
Vrijdag 21 december wordt alle kerstversiering weer opgeruimd.
U hebt op de lijsten bij de deur misschien opgegeven dat u komt helpen. Als u dit niet hebt gedaan en
tóch kunt helpen , dan is de De AC daar érg blij mee!
Het opruimen begint direct om 8.30 uur.
Alvast hartelijk dank!

Gevonden voorwerpen
Komt u deze week even kijken of er nog spullen van uw kind(eren) op school zijn blijven liggen?
De spullen liggen op de tafels in de zaal.
Als ze vóór donderdag niet zijn opgehaald gaan ze weg voor een goed doel.

Visitatie
Afgelopen dinsdag hebben we bezoek gehad van een aantal mensen die kwamen luisteren naar
“het verhaal” van onze school. Er zijn gesprekken gevoerd met MT, leerkrachten, leerlingen en ouders.
Het was een boeiende dag en we hebben allemaal volop kunnen vertellen hoe trots
we zijn op De Esdoorn. De commissie was ook zéér tevreden over onze school.
De komende weken wordt er een verslag gemaakt dat we ook met jullie zullen delen.
Hierbij wil ik de ouders die aan het gesprek hebben deelgenomen nogmaals heel hartelijk danken.

Visual
Ed van Uden, leerkracht op onze school, heeft een tekening (visual) gemaakt van De Esdoorn.
Hierop is te zijn wie we zijn, wat we belangrijk vinden en hoe we werken. De afgelopen maanden
hebben we hier in het team over gesproken en is de tekening verder gegroeid.
Deze visual was ook het uitgangspunt voor de gesprekken met de visitatie commissie.
Op deze link kunt u hem via de website zien.
Heel hartelijk dank Ed voor het prachtig visueel maken van onze visie en werkwijze!

Pestprotocol
De afgelopen tijd hebben we ons in het team en de MR bezig gehouden met het vernieuwen en
aanpassen van het Pestprotocol. We hopen natuurlijk dat we dit niet vaak nodig zullen hebben, maar als
het nodig is hebben we nu een heel duidelijk stroomschema dat we dan kunnen gebruiken.
Het stroomschema wordt ook als bijlage meegestuurd.
Het protocol kunt u vinden op onze website bij : ouders-documenten en downloads.
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