
 

29-03 MR vergadering 

aanvang 19.15 uur 

 Via Teams 

 

31-03 Theoretisch 

verkeersexamen 

groep 7 

 

05-04 vrij: 2e paasdag 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

De jarigen van de komende week 

 

Week 13  29 maart 2021 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Silas 10, Charlotte 5 

Faye 12, Luuk 7 

Stach 7, Kasper 7 

Mirre 7, Feline 10 

Lucas 12, Max 11 

Iris 5, Carlijn 12 

Nika 8, Pim 13 

Nuriël 9 

 

Juf Chantal  

Juf Annemarijn 
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Corona 
Mocht het nodig zijn dat uw kind getest moet worden, dan is het handig als uw kind een DIGID heeft. 

Dit kunt u gratis aanvragen. U ontvangt de uitslag van de test dan sneller. 
Dit kan voor ons als school belangrijk zijn als een groep eventueel in quarantaine moet.  

Mocht het aan de orde zijn dat de groep van uw kind in quarantaine moet omdat een kind uit de klas een 
positieve testuitslag heeft, dan zullen we u via mail en Klasbord informeren met de vraag om aan de 

leerkracht te laten weten dat u het bericht hebt gelezen. We weten dan dat iedereen op de hoogte is. 
Mocht u in het weekend of ’s avonds willen laten weten dat uw kind positief is getest, dan kunt u de 

leerkracht informeren en in ieder geval ook een mailtje sturen naar: directie@obsdeesdoorn.nl 
Laten we hopen dat het niet nodig is! 

 

Versiering school 
Een aantal ouders van de AC hebben vorige week de school weer versierd in lente/Paassfeer. 

Het ziet er weer prachtig uit en met het zonnetje deze dagen erbij komt het lentegevoel vanzelf. 
Hartelijk dank voor het aanbrengen van deze mooie versieringen! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Betaling ouderbijdrage 
Al 73% van de ouders hebben de ouderbijdrage voor dit schooljaar betaald. Hartelijk dank hiervoor! 

De ouders die het zijn vergeten ontvangen vandaag een brief ter herinnering. 
 

We zijn aan het nadenken hoe we voor dit schooljaar een mooie invulling kunnen geven aan het  
IPC budget, omdat veel excursies ivm Corona niet door kunnen gaan.  

U wordt daar op een later moment over geïnformeerd. 
 

GMR 
Een paar weken geleden hebben we een oproep gedaan voor een nieuw GMR-lid.  
Omdat er nog niemand heeft gereageerd plaatsen we deze oproep nog een keer. 

 
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 
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