Agenda februari

Jarig deze maand

05 februari
07 februari

06 februari

07 februari
08 februari
11 februari
17 februari
22 februari
23 februari
24 februari
t/m
04 maart
05 en 06
maart
05 maart
09 maart

Juf Marianne is jarig!
Liesbet is afwezig i.v.m.
een cursus. Debora geeft
les aan groep 1/2 a.
Informatieavond over het kamp
Ameland om 19.30 uur.
Inloopochtend 8.30 uur in de
Engelenbak. De koffie staat klaar!
Juf Daniëlle is jarig!
Juf Marjan (IB-er) is jarig!
Voorjaarsfeest
Studiedag voor het team.
Alle kinderen zijn vandaag vrij!
Voorjaarsvakantie
Veel plezier allemaal!
Rapportgesprekken voor groep 1
t/m 7.
Luizencontrole bovenbouw
Luizencontrole onderbouw

08 februari
10 februari
12 februari
16 februari
17 februari
18 februari
22 februari
23 februari
25 februari
27 februari

Isis Ruijmgaart
Nicolai Schill
Bram Kuper
Reiber Berkay
Wout Wijenberg
Peter de Jong
Nathan Knarren,
Floris Hulsebos
Sepp Berents
Anna Pruim
Lisa Buitendijk
Calvin van Cappellen
Dyamillia Selles

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 05: Bedenk je eerst goed, voor je iets doet.
Week 06: Zoemer? Geen gekwek, meteen op je plek.
Week 07: Er is er maar één die praat, zodat alles
beter gaat.
Week 08: Slaan of schoppen? Daar moet je snel mee
stoppen!
Week 10: Als ik met een werkje stop, ruim ik alles
netjes op.
Groep 3 t/m 8
Week 04+05: Rennen doe je op het plein. Binnen
moet je rustig zijn.
Week 06+07: Ruim je spullen netjes op, dan blijft de
klas tiptop.
Week 08+10: Laat je niet hard horen, anders kun je
een ander storen.

Voorjaarsfeest
Donderdag 22 februari is ons jaarlijkse voorjaarsfeest. In samenwerking met “Circus op School” organiseren we voor
groep 1 t/m 8 een culturele dag die wordt afgesloten met een spectaculaire slotvoorstelling door de leerlingen
voor de ouders. Wilt u graag komen kijken? Donderdagmiddag 22 februari van 13.30u tot 14.30u bent u welkom
in de Reeve. De schooltijden en het overblijven zijn die dag ongewijzigd. We gaan er een geweldige dag van maken
om vervolgens allemaal om 15.00u de voorjaarsvakantie in te luiden.
HULP GEZOCHT:
We zijn op zoek naar twee sterke ouders die willen helpen opbouwen van 10.00 tot 12.00 uur en afbouwen van
14.30 uur tot 15.30 uur. Het op- en afbouwen is in sporthal de Reeve in samenwerking met begeleiders van "Circus
op school". U kunt zich opgeven bij Saskia. (saskia@engelenbergschool.nl)
Uitnodiging koffie-inloop ochtend
Komt u op donderdag 8 februari vanaf 8.30u naar de tweede inloopochtend? We nodigen u uit om die ochtend
op een positieve, actieve manier mee te denken/praten over allerlei schoolse zaken. Er is iemand van de schoolraad
en van de medezeggenschapsraad aanwezig. De koffie staat klaar!
Bron: de schoolraad, Mariska van Woerden en Marije Scholten

Verandering cijfers rapport
We vinden het zo vanzelfsprekend dat we leerlingen cijfers geven voor toetsen en op het rapport. Maar wat is het
effect ervan? Hoe draagt het bij aan het leerproces? En wat zijn mogelijke alternatieven? Deze vragen hebben wij
onszelf gesteld tijdens de ontwikkeling van het kindportfolio. Vaak wordt er niet gekeken naar het verhaal achter
het cijfer, naar het specifieke leerproces en de daarbij behorende resultaten, maar puur naar het eindresultaat. De
leerling weet niet waar het staat in het leerproces. Daarnaast leveren cijfers soms een flinke prestatiedruk en
faalangst op.
Nadruk op cijfers als een ‘beloning’ voor het leren, maakt dat het leren niet meer plaatsvindt vanuit interesse voor
het onderwerp, maar slechts voor het eindresultaat. Het gaat daarmee ten koste van de motivatie, ten koste van
het persoonlijke doel binnen het leerproces en van de creativiteit. Juist datgene wat wij hoog in het vaandel
hebben staan binnen ons daltononderwijs. Samenvattend kunnen we stellen dat aandacht voor de inzet en de
vooruitgang elke leerling beter motiveert dan focus op prestaties. Wij hebben daarom besloten om vanaf heden
geen cijfers meer te gebruiken op het rapport, maar geven de ontwikkeling van de leerlingen aan met de volgende
normering: onvoldoende-matig- voldoende-ruim voldoende-goed.
Week Openbaar Onderwijs (School!week)
In week 12 (ma 19-03 t/m vr 23-03) is het de week van het Openbaar Onderwijs. Onze 6 OOK-scholen besteden dit
jaar wederom aandacht aan de School!week. In deze week willen wij het unieke karakter, de kernwaarden van het
openbaar onderwijs en ons levensbeschouwelijk onderwijs (levo) onder de aandacht brengen. Bij levo kunt u
denken aan wereldgodsdiensten, burgerschap, filosoferen met kinderen, cultureel erfgoed en natuurlijk onze
Kanjertraining. Op woensdag 21 maart organiseren wij voor alle kinderen van OOK een dag die in het teken staat
van ‘Cultureel erfgoed in Kampen’. Voor groep 1, 2 en 3 zijn er verschillende activiteiten op school georganiseerd.
Groep 4, 5 en 6 bezoeken diverse musea en groep 7 en 8 gaan op ontdekkingstocht in de binnenstad naar de
‘schatten’ van Kampen.
HULP GEZOCHT:
We zijn op zoek naar ouders die op woensdag 21 maart, tussen 8.30u en 12.00u, groepjes leerlingen (groep 4 t/m 8)
willen begeleiden tijdens het museumbezoek of de ontdekkingstocht.
U kunt zich opgeven bij Saskia. (saskia@engelenbergschool.nl)

