Agenda juli
05 juli
07 juli
08 juli

Jarig deze maand
Musical groep 8
Groep 8 wordt uitgezwaaid door
de hele school.
Laatste schooldag!
Zomervakantie van vrijdag 09
juli t/m zondag 22 augustus

We wensen jullie een
zonnige en gezellige
vakantie toe!

Week 27

10 juli
12 juli
13 juli
15 juli
16 juli
19 juli
21 juli
22 juli
24 juli
26 juli
28 juli
29 juli

Ravi Kloosterboer
Blanca Lokhorst
Jack Flik en Islam Alnabelsi
Fleur Bolwerk en Fiep Hagen
Mina Suiçmez
Sami Mossa
Noor Hulsman, Nick Peek en Julian
Weerdmeester
Aiden van Deventer
Timon Bastiaans en Faya Wijnhoud
Joep Bolwerk
Luca Raciti
Mees Groen
Lien Scholten en Floris Bakker
Ciro Borg De Araujo
Ties Schootstra
Bente van den Berg
Pim Schipper
Tessel Verlind
Dorijan Botic

Jarig augustus

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 26

01 juli
03 juli
04 juli
05 juli
06 juli
08 juli
09 juli

Met lachen is niets mis, zolang het
maar niet om een ander is.
Rennen doe je op het plein.
Binnen moet je rustig zijn.

Groep 3 t/m 8
Week 26+27 Rennen doe je op het plein.
Binnen moet je rustig zijn.

02 augustus
04 augustus
07 augustus
08 augustus
11 augustus
13 augustus
24 augustus
25 augustus
26 augustus
27 augustus

Matthijs Winters
Evy van den Herik
Anna Verhagen
Sep Karsten
Jonah Bakker
Fenne Kruijtzer
Dion Hensbergen
Hero van Heerde
Ruben Vos en Merijn Rouw
Ruben Reumer

Gymrooster 2021-2022
Wilhelmina
Dinsdag
:13.00-14.00
:14.00-15.00
Vrijdag
:11.00-12.00
Reeve
Woensdag

Vrijdag

:08.30-09.30
:09.30-10.15
:10.15-11.00
:11.00-12.00
:08.30-09.30
:09.30-10.15
:10.15-11.00
:11.00-12.00

Groepenshows
donderdag 14 oktober 2021:
dinsdag 02 november 2021:
dinsdag 16 november 2021:
dinsdag 30 november 2021:
woensdag 22 december 2021:
dinsdag 15 maart 2022:
dinsdag 5 april 2022:
maandag 11 juli 2022:
Vakantierooster 2021-2022
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

groep 6
groep 7
groep 3 en 4
groep 3
groep 4
groep 5
groep 8
groep 5
groep 6
groep 8
groep 7

groep 7 Sandra en Marianne
groep 1/2b Lies en Liesbet
groep 3 Daniëlle en Vera
groep 1/2a Marlous en Liesbet
groep 5 Esther en Marianne
groep 4 Mariëlle
groep 6 Martijn
musical groep 8 Atke

23-08-2021
18-10-2021 t/m 22-10-2021
27-12-2021 t/m 06-01-2022
21-02-2022 t/m 25-02-2022
15-04-2022 t/m 18-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
06-06-2022
18-07-2022 t/m 26-08-2022

Gezocht: Overblijfouders
Wie, o wie wil het team overblijfmoeders ondersteunen door zich beschikbaar te stellen als inval- overblijfouder?
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Geef het door aan Saskia.

Gezocht: Daltonouders
Volgend schooljaar zoeken we weer nieuwe daltonouders voor elke groep. Vindt u het leuk om het eerste
aanspreekpunt voor ouders te zijn? En wilt u in samenwerking met de groepsleerkrachten, activiteiten begeleiden
of begeleiding regelen? Geef u op bij de groepsleerkracht.
Studiedagen (alle leerlingen zijn vrij)
- vrijdag 08 oktober 2021
- donderdag 04 november 2021
- maandag 10 januari 2022 (aansluitend aan de kerstvakantie)
- woensdag 16 maart 2022
- vrijdag 03 juni 2022 (na de avondvierdaagse)
Vrijwillige kinderbijdrage en schoolkamp bijdrage 2021-2022
Hierbij informeren we u over de vrijwillige kinderbijdrage en de bijdrage voor het schoolkamp voor de komende
jaren zoals besloten tijdens de MR vergadering op 8 juni j.l.
Vanuit de kinderbijdrage wordt een aantal schoolse- en buitenschoolse activiteiten georganiseerd, zoals het
sinterklaasfeest, de kerstviering, voorjaarsfeest en andere activiteiten.
In de afgelopen jaren is de hoogte van de kinderbijdrage onveranderd gebleven, terwijl de kosten (oa door inflatie)
aanzienlijk zijn gestegen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de komende jaren de kinderbijdrage te verhogen.
Hetzelfde geldt voor het schoolkamp.
Het komend schooljaar wordt de kinderbijdrage verhoogd van 25 euro naar 27,50 euro en in het schooljaar
2022-2023 van 27,50 euro naar 29,50 euro.
Het bedrag voor het schoolkamp wordt verhoogd van 85 euro naar 90 euro.
Voor de betaling van de vrijwillige kinderbijdrage krijgt u komend schooljaar in oktober een betalingslink.
Namens de MR en OR
Overblijven
Vanaf maandag 23 augustus starten wij weer met het overblijfsysteem tussen de middag. Het continurooster komt
te vervallen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat er een team van overblijfmoeders klaar om met de
leerlingen te eten en te spelen. Betalingen voor de overblijf kunnen dit jaar niet contant gedaan worden, maar
moeten worden overgemaakt op IBAN: NL35 RABO 0343 4506 23 t.n.v. ODS Engelenberg te Kampen voorzien
van de naam van uw zoon en/of dochter.
Vragen over de betaling van het overblijven kunt u mailen naar marlous@engelenbergschool.nl.
U kunt de volgende kaarten aanschaffen:
❏
❏
❏
❏
❏

1 - kaart
5 - kaart
10 - kaart
20 - kaart
40 - kaart

€ 2,€ 10,€ 20,€ 37,€ 70,-

