Agenda januari 2020
GELUKKIG NIEUWJAAR!
09 januari
10 januari
22 januari
24 januari
27 januari
29 januari

Juf Lies is jarig!
Meester Dries is jarig!
‘s Middags is het damtoernooi
voor de welpen (5+6) in de
Reijersdam. Aanvang 13.30 uur.
Nieuwjaarsborrel georganiseerd
door de MR en OR.
Koffie staat om 8.30 uur klaar.
Juf Saskia is jarig!
‘s Middags is het damtoernooi
voor de pupillen (7+8) in de
Reijersdam. Aanvang 13.30 uur.

Jarig deze maand
01 januari
02 januari
03 januari
06 januari
11 januari
12 januari
14 januari
15 januari
16 januari
21 januari
22 januari
24 januari
25 januari
26 januari
28 januari

Abdu Alnabelsi, Luc Mulder en
Enes Cüre
Demi Hoving
Imke Scholten
Dylan van Deventer en Emmy
Roelofsen
Sjenna Wijnhoud
Tom Wezenberg
Merel van den Belt
Evie Post
Lars Hansman
Meike Post
Jordan Spoor, Björn van ’t Veen en
Sven van ‘t Veen
Bahman Ahmadpourazari
Sofie Ekkel
Bas van Zuthem
Danique van der Meer

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

Ruim je spullen netjes
op, dan blijft de klas
tiptop.
Laat je niet hard horen,
anders kun je een ander
storen.
Heb je de dagtaak
gedaan, dan kun je met
je taakbrief verder gaan.

Groep 1/2:
Week 02
Week 03
Week 04
Week 05

Bedenk je eerst goed, voor je iets
doet.
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!”

Gezocht MET SPOED: nieuwe penningmeester voor de ouderraad
Wilt u betrokken zijn bij de school van uw kind(eren)? Heeft u affiniteit met geld en cijfers? Lijkt het u een
uitdaging om de vrijwillige kinderbijdrage te beheren? De ouderraad is op zoek naar u! Penningmeester, wat houdt
dat in?:
- U heeft overleg met de voorzitter van de ouderraad en de medezeggenschapsraad;
- U beheert de financiën van de vrijwillige kinderbijdrage;
- U heeft contact met Saskia over nieuwe ideeën of veranderingen.
Heeft u zin in een relatief rustige, maar toch betrokken taak binnen school? Dit is uw kans! Heeft u vragen of wilt u
meer weten, dan kunt u contact opnemen met Wim en Marije Scholten of Saskia. Wim Scholten:
jwscholten1@gmail.com 06-2170 5318

Bron: de ouderraad

Inspectiebezoek
Op dinsdag 10 december zijn we bezocht door de Inspectie van het Onderwijs. Het was een intensieve dag met
klassenbezoeken, gesprekken met ouders, leerlingen, teamleden, de intern begeleider en directie.
De samenvattende beoordeling was een voldoende. Daarbij hebben we aandachtspunten gekregen om ons
onderwijs te verbeteren. Deze verbeterpunten worden opgenomen in het jaarplan van komend schooljaar, dat te
lezen is op de website en in onze schoolapp. We zijn heel trots op het resultaat en zetten ons in om ons onderwijs
doorlopend te verbeteren.
Voorjaarsfeest
Dinsdag 11 februari is ons jaarlijkse voorjaarsfeest. In samenwerking met Vuur&Vlam organiseren we voor alle
kinderen een culturele dag, waarbij elke groep les krijgt van een professionele dansdocent. Het thema is ‘Landen’.
Naast dansen en zingen gaat elke groep knutselen, schminken of andere aankleding verzorgen dat bij het thema
past. Bent u nieuwsgierig naar de optredens en wilt u graag komen kijken? Dat kan! U kunt de dansers bewonderen
op het podium van de Stadsgehoorzaal. Houd dinsdagmiddag 11 februari om 14.15 uur vast vrij in uw agenda!
U ontvangt in februari verdere informatie. .
Schoolreisbijdrage en kinderbijdrage
Schoolreisbijdrage 2019-2020
Groep 1-2 :
€ 25,Groep 3 t/m 5: € 30,Groep 6 t/m 8: € 85,Het schoolreisgeld kunt u overmaken op: IBAN: NL35 RABO 0343 4506 23 t.n.v. ods Engelenberg te Kampen.
Kinderbijdrage 2019-2020
De bijdrage is € 25,- per leerling
De kinderbijdrage kunt u overmaken op: IBAN: NL20 RABO 0346 8777 09 t.n.v. Ouderraad ods Engelenbergschool.
Vergeet u niet de naam en groep van de leerling(en) erbij te vermelden?

Nieuwjaarsborrel georganiseerd door de MR en OR
Komt u op vrijdag 24 januari vanaf 8.30u proosten op het jaar 2020? De MR en OR nodigen u uit om gezellig
koffie te drinken en mee te denken/praten over allerlei schoolse zaken. Het Engelenpanel (de leerlingenraad) geeft
een presentatie en u kunt vragen stellen over de nieuwe schoolapp. Het bespreken van andere onderwerpen is
natuurlijk ook mogelijk. We zien u graag en de koffie staat klaar! Tot dan!
Bron: de medezeggenschapsraad en de ouderraad

