Agenda januari 2021

Jarig deze maand

GELUKKIG NIEUWJAAR!
09 januari
10 januari
27 januari

Juf Lies is jarig!
Meester Dries is jarig!
Juf Saskia is jarig!

01 januari
03 januari
06 januari
11 januari
14 januari
15 januari
21 januari
22 januari
26 januari
28 januari
30 januari

Abdu Alnabelsi, Luc Mulder en
Enes Cüre
Imke Scholten
Emmy Roelofsen
Sjenna Wijnhoud
Merel van den Belt
Evie Post
Meike Post
Björn van ’t Veen en Sven van ‘t
Veen
Bas van Zuthem
Danique van der Meer
Souray Rezaie

Daltonregels
Groep 3 t/m 8:
Week 51+01
Week 02+03
Week 04+05

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 01
Week 02
Week 03
Week 04

Rennen doe je op het plein. Binnen
moet je rustig zijn.
Tot de pauze is het op de gang stil,
omdat je daar dan rustig werken
wil.
Als ik zeg “Stop!”, houd je op.
Zeg niet “Nee”, maar: “Speel je
mee?”

Gelukkig nieuwjaar
Wij wensen iedereen een heel gelukkig en gezond 2021! We hopen dat we elkaar in 2021 weer snel mogen
ontmoeten op school. Het is een bijzondere start van het nieuwe jaar voor ons allemaal. Lege lokalen, geen
kinderen op het plein en onderwijs op afstand. Voor niemand een ideale situatie. We missen de kinderen enorm!
Thuisonderwijs
Het thuisonderwijs is begonnen en het is fijn om te zien hoe goed de kinderen en de leerkrachten dit samen
oppakken. We vragen u de kinderen thuis te ondersteunen en begeleiden met het schoolwerk. De leerkracht zorgt
voor voldoende contactmomenten en begeleiding op afstand. Heeft u vragen, neem gerust contact op met de
desbetreffende leerkracht.
Alle informatie over het thuisonderwijs ontvangt u via de schoolapp of de e-mail. Het is belangrijk dit goed door te
lezen. Veel succes en bedankt voor de fijne samenwerking.
Persconferentie
Dinsdag 12 januari staat de eerstvolgende persconferentie gepland. Wij wachten deze persconferentie af en u
ontvangt daarna tijdig informatie over wat dit betekent voor het onderwijsaanbod na 18 januari.
Informatieavond Ameland
Ook dit jaar verzorgen we een informatieavond over het schoolkamp van groep 6, 7 en 8 naar Ameland. Heeft u
vragen of bent u benieuwd naar wat we allemaal doen op het kamp? Op woensdag 10 februari om 20.00 uur
zullen wij u informeren en uw vragen proberen te beantwoorden.
Wegens Corona is de informatieavond digitaal te volgen via Google Meet. U kunt zich opgeven door een mail te
sturen naar Mariëlle (marielle@engelenbergschoool.nl) met de volgende informatie:
- naam ouder(s);
- naam leerling en groep;
- mailadres voor een uitnodiging via Google Meet.
Nieuwjaarsopening georganiseerd door de MR en OR
We wilden graag met jullie live het jaar inluiden op de nieuwjaarsopening op 15 januari onder het genot van een
kop chocomelk. Dit zou gelijk gelegenheid geven om andere ouders te zien en te spreken en ideeën uit te wisselen
voor een nóg leukere en plezierigere basisschooltijd voor je kind(eren). Helaas is het door Corona en de sluiting van
de school voor fysiek onderwijs nu niet mogelijk om dit door te laten gaan. We hopen snel weer een bijeenkomst
te mogen organiseren, want de school kan niet zonder ouderbetrokkenheid. We wensen jullie allen veel succes met
het thuisonderwijs en een snelle weg naar een normaal 2021.
Groet namens MR en OR

Bron: de medezeggenschapsraad en de ouderraad

Informatie vanuit de GGD
Het Outbreak Management Team (OMT) heeft onlangs geadviseerd om ook kinderen onder de 12 jaar te testen bij
klachten. Het OMT geeft dit advies na de vondst van de Britse variant van het coronavirus.
Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen zich bij de GGD laten testen, als zij naar de noodopvang gaan en corona
gerelateerde klachten hebben. Zij kunnen voor een test worden aangemeld via het landelijke afsprakennummer
0800 – 1202.

