
 

20/21-04 IEP-toets gr 8 

 

23-04 Koningsspelen  

Groep 1 t/m 8 en

 Lichtenbeek 

 

26-04 Studiedag 

 Alle kinderen vrij 

 

27-04 Koningsdag 

 Alle kinderen vrij 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

De jarigen van de komende week 

 

Week 16  19 april 2021 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Emma 11 

Teun 8 

Ryan 10 

Lucas 4 

Isa 11 

Lotte 7 

Nikki-Lee 12 

Lennox 6 

 

Juf Marit 
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Eindtoets groep 8 
 
Morgen en overmorgen gaan de kinderen van groep 8  
de eindtoets van 8 jaar basisonderwijs maken.  
Wij gebruiken daarvoor de IEP toets!  
We wensen alle kinderen heel veel succes!!! 

 

Koningsspelen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar zijn de Koningsspelen ivm Corona anders dan andere jaren. Studenten van het CIOS hebben in 
samenwerking met Overbetuwe Beweegt en leerkrachten van onze school een mooi programma  
gemaakt zodat de kinderen aanstaande vrijdag tóch een sportieve en leuke dag kunnen beleven.  

 
De kinderen van Lichtenbeek hebben hun activiteiten in hun eigen lokalen en  

op het pleingedeelte achter de school. 
De kleuters hebben de activiteiten in hun eigen lokalen en het speellokaal. 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben de activiteiten op het plein vóór de school  
en in de lokalen van de oudbouw. 

 
De Activiteitencommissie zal voor drinken en een gezonde traktatie zorgen.  

  
Er is ook dit jaar weer een lied voor deze dag gemaakt en tevens is er een dans om te kunnen oefenen. 

Voor de start is het leuk als iedereen mee kan doen met de openingsdans/lied.  
Kinderen mogen dit thuis ook oefenen. 

https://youtu.be/PCVjw1Qzh9o     Met deze link kun je het lied alvast horen en zien. 
  

Voor de dag zelf rekenen we op een heerlijk ‘oranjezonnetje’ en alle kindereen mogen in oranje  
of rood-wit-blauwe kelding naar school komen. Dit geeft net dat extra "feestelijke" tintje. 

 
 
 
 
 
 

Typecursus 
De Typetuin gaat volgend schooljaar weer een typecursus verzorgen voor de kinderen die volgend 
schooljaar in groep 6, 7 of 8 zitten. Als uw kind hieraan wil deelnemen en nú in groep 5, 6 of 7 zit  

dan kunt u in de bijgevoegde folder lezen hoe u kunt aanmelden. 
 

 

https://youtu.be/PCVjw1Qzh9o

