Agenda januari 2022

GELUKKIG NIEUWJAAR!
09 januari
10 januari
10 januari
11 januari
18 januari
27 januari

Juf Lies is jarig!
Meester Dries is jarig!
Studiedag voor het
team: alle kinderen zijn
vrij! Een dag langer vakantie.
Eerst schooldag na de
kerstvakantie
Schoolfotograaf
Juf Saskia is jarig!

Welkom
Nieuw op school deze maand zijn: Els, Alastair en Kaïn.
Wij wensen jullie veel leerplezier op ods Engelenberg.

Jarig deze maand
01 januari
03 januari
06 januari
11 januari
14 januari
15 januari
21 januari
22 januari
28 januari
29 januari
30 januari

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

Gelukkig nieuwjaar
Wij wensen iedereen een heel gelukkig en gezond
2022! We hopen dat we elkaar weer snel mogen
ontmoeten op school.

Verkoopactie kerst
Er is ontzettend veel door de leerlingen verkocht tijdens onze kerst-verkoopactie. Een groot compliment aan alle
leerlingen!
Geld meenemen
Tussen 11 en 14 januari kunnen de leerlingen het verdiende contante geld bij de eigen leerkracht inleveren. Het geld
dat is overgemaakt via de QR code staat dan al op de rekening van school.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 18 januari komen Korinne Alberink en Renate van der Heijden bij ons op school fotograferen. Zij
maken een portret van jullie kinderen zoals ze écht zijn; lief, stoer, eigenwijs of juist een beetje verlegen.
Hierbij enkele tips en opmerkingen zodat alle kinderen er straks goed op staan:
● Alle portretfoto’s worden gemaakt met een licht gemêleerde donkergrijze achtergrond;
● Laat uw kind vooral aantrekken waar hij/zij zich het fijnst in voelt;
● De kinderen mogen hun favoriete pet of andere accessoires meenemen. Indien mogelijk worden meerdere
opnames per kind gemaakt, mèt en zonder accessoire;
● Voor kinderen is het prettig om een knuffel of iets anders vertrouwds mee te nemen. En daarnaast maakt
de knuffel het op de foto gaan extra gezellig!
Enkele aanpassingen ivm Corona:
● We hanteren de maatregelen van het RIVM en houden zoveel mogelijk afstand;
● De broertjes en zusjes die samen op school zitten, fotograferen wij onder schooltijd. De broertjes en zusjes
die (nog) niet op school zitten, kunnen we helaas niet samen fotograferen i.v.m. de maatregelen.

