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De jarigen van de komende week 

 

Week 12  22 maart 2021 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Ixam 9 

Tobias 5 

Fedde 4 

Babet 7 

Tobias 4 

Fedde 12 

Liam 5 

Isa 9 

Emma 12 

Ceylin 10 

 

Juf Linda 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2-z87s18cCFQluFAodxyYEwg&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-leather-agenda-notebook-image13335495&bvm=bv.101800829,d.d24&psig=AFQjCNGDgRZcB91R2Q9ZNtnWSKNi9LtUIw&ust=1441265917511715
http://www.obsdeesdoorn.nl/
mailto:info@obsdeesdoorn.nl


Corona 
Bij Lichtenbeek-Elst, Speciaal onderwijs in onze school, is een leerkracht positief getest.  

In overleg met de GGD zijn gepaste maatregelen genomen.  
De kinderen in de groepen van Lichtenbeek hebben na de kerstvakantie niet meer geïntegreerd bij de 
groepen van De Esdoorn en hebben steeds apart buiten gespeeld. We gaan er dus vanuit dat er geen 

besmettingsgevaar voor leerlingen van De Esdoorn is. 
 

Mijn Rapportfolio 
In een vorig Esdoornblaadje heb ik onderstaande informatie vermeld.  

Daar stonden alleen de verkeerde data bij, dit is de goede versie. 
 

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. 

 
De resultaten kunt u vanaf donderdag 8 april in de vernieuwde versie lezen. 

De oudergesprekken vinden plaats in de week van 12 en 19 april. 
U krijgt in de week van 8 april uitgebreide informatie over hoe het MRF werkt en hoe u het kunt lezen  

om er de meest optimale informatie uit te halen.  
 
 
 
 
 

 

 

Gezond trakteren 
Als uw kind jarig is dan mag het natuurlijk trakteren, maar geen snoep. 

Er zijn veel andere mogelijkheden, zoals doosjes rozijnen, zoute koekjes, kaas, worst en fruit. 
We merken dat er de laatste tijd regelmatig snoep getrakteerd wordt en dit is écht niet de bedoeling.  

Het is erg vervelend voor ouders en kinderen die hun best doen om een gezonde traktatie te verzorgen. 
Het zou jammer zijn als we om deze reden het trakteren moeten gaan afschaffen. 

Wilt u er weer op gaan letten? Wij rekenen op uw medewerking! 
 

Hieronder een link en in de bijlage een boekje waar u ideetjes op kunt doen: 

https://jufmaike.nl/gezonde-traktaties-voor-op-school/ 
 

Ik en mijn schoolkind 
In de bijlage een flyer over een digitale informatie avond over “stapsgewijs naar een gezonde leefstijl”. 

 
 Dit sluit mooi aan op het vorige bericht waarom wij geen snoep laten trakteren op school.  

 

Bijlage 
 Traktatieboekje 

 Flyer: ik en mijn schoolkind 
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