Agenda januari 2019

Jarig deze maand
01 januari
02 januari
03 januari
06 januari

09 januari
10 januari
11 januari

21 januari
24 januari
27 januari
30 januari
31 januari

Juf Lies is jarig!
Meester Dries is jarig!
Juf Marlous en juf Lies vieren
met alle kleuters hun verjaardag.
Ze mogen verkleed op school
komen en hoeven geen eten en
drinken mee te nemen.
Workshop kleuterdansen in de
speelzaal voor groep 1/2 a+b
gegeven door Quintus
Schoonmaakavond 19.00u.
Juf Saskia is jarig!
Kleuters zijn vrij!
Groep 3 heeft een voorstelling in
de Stadsgehoorzaal.

Groep 3 t/m 8:
Week 51+02
Week 03+04
Week 05+06

11 januari
12 januari
14 januari
15 januari
16 januari
18 januari
21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
29 januari

Abdu Alnabelsi en Enes Cüre
Demi Hoving
Romaysa de Ruiter en Imke
Scholten
Dylan van Deventer en Emmy
Roelofsen
Sjenna Wijnhoud
Tom Wezenberg
Merel van den Belt
Evie Post
Lars Hansman
Mohamad Alnabelsi
Meike Post
Jordan Spoor, Björn van ’t Veen en
Sven van ‘t Veen
Tygo Bottenberg
Bahman Ahmadpourazari
Sofie Ekkel
Bas van Zuthem
Wende Kale

Daltonregels
Groep 1/2:

Zoemer? Geen gekwek, meteen op
je plek.
Er is er maar één die praat, zodat
alles beter gaat.
Slaan of schoppen? Daar moet je
snel mee stoppen!

Week 02
Week 03
Week 04
Week 05

Met lachen is niets mis, zolang het
maar niet om een ander is.
Rennen doe je op het plein. Binnen
moet je rustig zijn.
Als ik zeg “Stop!”, houd je op.
Zeg niet “Nee”, maar: “Speel je
mee?”

Sponsorloop 2018 eindbedrag
De sponsorloop heeft een fantastisch bedrag opgeleverd van ruim € 2.593,18.
Gemiddeld hebben de kleuters het grootste bedrag opgehaald, onze complimenten!
We gaan deze mooie cheque aan Hanjo aanbieden, zodat hij de pipowagen voor de ‘Natuurspeelplaats’ kan
aanschaffen. Alle deelnemers, sponsoren en hulptroepen worden ENORM bedankt voor hun inzet.

Schoonmaakavond
Komt u ook helpen op onze jaarlijkse schoonmaakavond op woensdag 23 januari om 19.00 uur? Wilt u zelf
schoonmaakspullen meenemen (emmer, doekjes, schoonmaakmiddel)? Vele handen maken licht werk!

Voorjaarsfeest
Donderdag 14 februari is ons jaarlijkse voorjaarsfeest. In samenwerking met Quintus organiseren we voor groep 1
t/m 8 een culturele muziekdag.
Iedere groep krijgt ‘s ochtends een workshop bij Quintus en ‘s middags schitteren de kinderen als ware muzikanten
op het podium bij Quintus. Het is nog niet duidelijk of ouders hierbij aanwezig mogen zijn, maar dat hoort u t.z.t.
van ons. De schooltijden en het overblijven zijn ongewijzigd. U ontvangt in februari verdere informatie.
We gaan er een geweldige dag van maken om vervolgens allemaal om 15.00 uur de voorjaarsvakantie in te luiden.

Schoolreisbijdrage en kinderbijdrage
Schoolreisbijdrage 2018-2019
Groep 1 en 2:
€ 25,Groep 3 t/m 5:
€ 30,Groep 6 t/m 8:
€ 85,Het schoolreisgeld kunt u overmaken op: rekeningnummer NL37SNSB0921261357 t.n.v. Engelenbergschool te
Kampen. Vergeet u niet de naam en groep van de leerling(en) erbij te vermelden.
Kinderbijdrage 2018-2019
De bijdrage is € 25,- per leerling
Van deze kinderbijdrage worden veel leuke activiteiten voor alle leerlingen georganiseerd (waarvoor de school
geen rijksvergoeding krijgt). Denkt u aan: sportactiviteiten, excursies, culturele uitstapjes, sinterklaasfeest,
kerstfeest, voorjaarsfeest, schoolkrant, bijdrage groepenshows etc.
De kinderbijdrage kunt u overmaken op: rekeningnummer NL93SNSB0909170851 t.n.v. de Schoolraad
Engelenbergschool. Vergeet u niet de naam en groep van de leerling(en) erbij te vermelden.

