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Week 09  01 maart 2021 

De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Jack 6 

Tirza 10 

Ilias 6 

Emily 7 

 

Juf José 

Juf Natasha 
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Cito toetsen 
De komende weken nemen we in de groepen 3 t/m 8 de halfjaarlijkse Cito toetsen af.  

Dit zijn de toetsen van ons Leerling Volg Systeem (LVS). Deze toetsen nemen we altijd in januari af,  
maar door de lockdown kunnen we dat nu pas doen.  

We verwachten dat we bij een aantal kinderen hiaten zullen zien. We gaan deze toetsen heel goed 
analyseren om te kijken welke kinderen leervertraging hebben opgelopen en extra begeleiding nodig 
hebben. Het Ministerie heeft extra financiële middelen voor de scholen beschikbaar gesteld om deze 

extra begeleiding te kunnen realiseren. Naar aanleiding van de analyse van de LVS toetsen zullen wij een 
plan van aanpak gaan opstellen om deze middelen te verantwoorden. U hoort hier later meer over. 

 

IPC 
De komende weken gaan alle groepen weer aan de slag met een nieuw thema: 

 
Early Years: ‘Bloemen en planten’. 

Groepen 3 en 4: ‘Onze wereld’. 
Groepen 5 en 6: ‘Jong ondernemen’ (over duurzaamheid). 

Groepen 7 en 8: ‘Wat als het jou overkomt’ (over de oorlog). 
 

We wensen iedereen weer veel leerplezier!! 
 
 

In de jaarplanning staat op 15 april onze jaarlijkse IPC tentoonstelling gepland. Deze kan ivm Corona 
helaas niet doorgaan. De kinderen gaan deze dag dus gewoon de hele dag naar school. 

 

MijnRapportfolio 
Dit schooljaar is een werkgroep op school heel druk bezig geweest om de inhoud van MijnRapportfolio 
(MRF) aan te passen. U heeft hier in december de eerste resultaten van gezien. De afgelopen maanden 

zijn alle vakgebieden en IPC onder de loupe genomen en is alles verwerkt in leerlijnen. Wij denken dat we 
hiermee veel meer overzicht en duidelijkheid aan de kinderen en aan u kunnen geven over de resultaten. 

Door de lockdown hebben we nu nog niet voldoende informatie om het MRF goed in te vullen.  
De resultaten kunt u dan ook pas vanaf donderdag 25 maart in de vernieuwde versie lezen. 

De oudergesprekken verplaatsen we dus ook naar 1 april en 6 april. 
U krijgt op een later moment uitgebreide informatie over hoe het MRF werkt  

en hoe u het kunt lezen om er de meest optimale informatie uit te halen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmelding Esdoorn 
Als uw kind volgend schooljaar 4 jaar wordt, ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het 

aanmeldingsformulier. U kunt dit vinden op onze website.  
Alvast hartelijk dank! 

 
 



Gymonderwijs 
Zoals vorige week al vermeld in het Esdoornblaadje is gymzaal ‘de Helster’ weer open.   

Wij kunnen in de gymzaal veel beter onze doelen behalen voor goed en verantwoord bewegingsonderwijs 
en zullen daarom weer gebruik gaan maken van deze zaal. De jongens en meisjes zitten apart in een 

kleedruimte en ze worden ook niet gemengd met andere groepen. De kinderen hoeven na de gymles 
voorlopig nog niet te douchen. Wel houden we rekening met onderstaande regels. 

De PO-raad heeft samen met de KVLO besloten dat de gymzalen weer open mogen. Er zijn wel een paar 
regels opgesteld zodat het bewegingsonderwijs op een veilige manier plaats kan vinden. 

Dit houdt in dat de leerlingen hun handen wassen voor en na het bewegingsonderwijs en na toiletbezoek. 
Ook worden materialen die in gebruik zijn door meerdere leerlingen/leerkrachten schoongemaakt 

wanneer er een nieuwe klas komt gymmen. Als laatste regel worden de ‘bubbelgroepjes’ zoals die in de 
klas op school ook zijn (de tafelgroepjes), gehandhaafd tijdens de gymles. Dit houdt in dat de vakdocent 

activiteiten gaat aanbieden die de leerlingen met hun groepje gaan uitvoeren en rouleren.  
Doordat ook bij het bewegingsonderwijs de groepsgrootte beperkt blijft, kunnen de contacten tussen de 

leerlingen onderling ook beperkt blijven. 

 
De leerkracht zal nu geen turn onderdelen zoals kast, trampoline enz. gaan aanbieden waarbij de 

kinderen achter elkaar staan in een rij en om de beurt springen. Dit is voor de kinderen maar ook voor de 
leerkracht niet veilig omdat de kinderen dan moeten worden opgevangen. De leerkracht zal ook geen 

klassikale 'grote' spellen met de kinderen gaan doen. 

 

Gezocht: lid voor de GMR 
Joris Verwijmeren gaat stoppen als GMR-lid namens De Esdoorn. Daarom zijn we op zoek naar een ouder 

die namens De Esdoorn plaats wil nemen in de GMR van Wonderwijs. 
 

De GMR gaat namens de ouders en personeelsleden in gesprek met het bestuur van Wonderwijs over 
onderwerpen die van belang zijn voor alle scholen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan investeringen in 

de huisvesting van de scholen, maar bijvoorbeeld ook aan de manier waarop scholen van Wonderwijs met 
klachten om moeten gaan. De GMR vergadert ongeveer zeven keer per jaar op maandagavond. 

 
Lijkt het je interessant om namens De Esdoorn advies te geven aan het bestuur van Wonderwijs?  

Stuur dan een mail naar mr@obsdeesdoorn.nl. Ook voor meer informatie kun je een mailtje sturen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Joris Verwijmeren 

 

Vakantierooster 2021-2022 
Hierbij alvast het vakantierooster voor volgend schooljaar: 

 
Herfstvakantie: 23 oktober t/m 31 oktober 
Kerstvakantie: 25 december t/m 9 januari 

Carnaval/voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 6 maart 
2e Paasdag: 18 april 

Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 
Hemelvaart: 26 mei 

2e Pinksterdag: 6 juni 
Zomervakantie: 16 juli t/m 27 augustus 
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