
Agenda juli

04 en 05 juli
11 juli
13 juli

14 juli

Portfoliogesprekken groep 1 - 7
Musical groep 8
Groep 8 wordt uitgezwaaid door
de hele school.
Laatste schooldag!

Zomervakantie van vrijdag 15
juli t/m zondag 28 augustus

We wensen jullie een
zonnige en gezellige
vakantie toe!

Welkom
Nieuw op school deze maand is Merel Buit.
Wij wensen Merel veel leerplezier op ods Engelenberg!

Gezocht: Daltonouders
Voor 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 ouderbegeleiding coördineren? Geef u
op bij de groepsleerkracht.

Jarig deze maand

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

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 en Merel Buit
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
Floris Bakker
Ciro Borg De Araujo
Ties Schootstra
Bente van den Berg
Pim Schipper
Tessel Verlind
Dorijan Botic

Jarig in augustus

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



Nieuw MR-lid
Hi! Ik ben Leontien Bottenberg-van Hoof en ben 36 jaar. Ik ben de moeder van Rosah
(groep 4) en Suus (groep 1). Samen met mijn man Erik wonen we op loopafstand van de
Engelenberg. In mijn vrije tijd hockey ik graag en sta ik op het hockeyveld om het team
waar Rosah speelt, te coachen en te fluiten. Ik werk (ondertussen al zo’n 10 jaar) bij
Hogeschool Windesheim. Een lange tijd heb ik als evenementencoördinator gewerkt,
waarbij ik naast de organisatie van evenementen ook de communicatie-uitingen bedacht
en (grafisch) ontwierp. Drie maanden geleden ben ik gestart als relatiemanager VO-HBO
waarbij ik me inzet om de verbinding tussen voortgezet onderwijs en het hbo op het
gebied van studiekeuze, doorlopende leerlijn en in- en doorstroom (gelijke kansen in het
onderwijs) te versterken.
Het onderwijs heeft een belangrijke rol in de ontwikkelingen van kinderen, scholieren en
studenten. Door deel uit te maken van de medezeggenschapsraad, kan ik door mijn
positieve, creatieve en ook kritische blik een steentje bijdragen aan de Engelenberg.  Ik zie ernaar uit om samen
met ouders en leraren de ontwikkeling en mogelijkheden van de school te bespreken, om de kinderen een fijne,
plezierige en leerzame basisschooltijd bij de Engelenbergschool te geven!

Gymrooster 2022-2023
Wilhelmina
Dinsdag :12.30-13.30 groep 4/5

:13.30-14.30 groep 3
Reeve
Woensdag :08.30-09.30 groep 3

:09.30-10.15 groep 5/6
:10.15-11.00 groep 7
:11.00-12.00 groep 8

Vrijdag :08.30-09.30 groep 4/5
:09.30-10.15 groep 5/6
:10.15-11.00 groep 8
:11.00-12.00 groep 7

Vakantierooster 2022-2023
Eerste schooldag 29-08-2022
Herfstvakantie 17-10-2022 t/m 21-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023
Paasweekend 07-04-2023 t/m 11-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023
Tweede Pinksterdag 29-05-2023
Zomervakantie 24-07-2023 t/m 01-09-2023



Studiedagen (alle leerlingen vrij)
- woensdag 14 september 2022
- maandag 14 november 2022
- vrijdag 10 februari 2023
- dinsdag 11 april 2023
- vrijdag 09 juni 2023 (na de avondvierdaagse)

Vrijwillige kinderbijdrage 2022-2023
Hierbij informeren we u over de vrijwillige kinderbijdrage, zoals besloten tijdens de MR vergadering in vorig
schooljaar op 8 juni 2021. Vanuit de kinderbijdrage wordt een aantal schoolse- en buitenschoolse activiteiten
georganiseerd. Denk hierbij aan 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.

Afgelopen schooljaar werd de kinderbijdrage gefaseerd verhoogd van €25,- naar €27,50 en komend schooljaar
€27,50 naar €29,50. Voor de betaling van de vrijwillige kinderbijdrage ontvangt u ook komend schooljaar via de
schoolapp een betalingslink.
Namens de MR en OR

Voorstellen WPO stagiaire
Hallo allemaal,
Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Lotte Beintema. Ik ben 21
jaar oud en woon in Zwolle. Mijn hobby’s zijn spelletjes spelen en puzzelen. Ook vind
ik het erg leuk om in mijn vrije tijd creatief bezig te zijn of te lezen.
Na mijn vwo wilde ik graag de voltijdopleiding Leraar Basisonderwijs aan de
Katholieke Pabo in Zwolle volgen. Inmiddels zit ik in het derde leerjaar en heb ik erg
veel geleerd. Bovendien heb ik als stagiaire op verschillende basisscholen
veel ervaring opgedaan. 
Vanaf het nieuwe schooljaar zit ik in het laatste jaar van mijn opleiding en mag ik als
WPO-studente op de donderdag en de vrijdag zelfstandig voor groep 3 staan. 
Dit lijkt me een mooie uitdaging om mijn studie mee af te ronden en ik heb er dan
ook ontzettend veel zin in! 
Ik wens jullie alvast een hele leuke en zonnige zomervakantie en zie jullie graag in het nieuwe schooljaar.
Groetjes,
Lotte Beintema

Terugbetaling overblijfgeld
Vanaf volgend schooljaar starten we met een continurooster op school en komt de overblijf te vervallen. Sommige
kinderen hebben na de laatste schooldag nog tegoed over op hun strippenkaart. Deze gelden storten wij natuurlijk
terug. Graag ontvangen wij vóór dinsdag 12 juli uw naam en rekeningnummer om dit geld terug te storten. U kunt
dit mailen naar: marlous@engelenbergschool.nl
Wilt u uw tegoed schenken aan de school voor de aanleg van ons nieuwe schoolplein? Dan hoeft u niets te doen.
Als wij geen mail van u ontvangen, dan wordt het resterende tegoed gedoneerd aan het nieuwe schoolplein.



Continurooster na de zomervakantie
Volgend schooljaar zijn onze schooltijden aangepast en starten we met een continurooster.
De schooltijden zijn als volgt:

Groep 1 t/m 4 (onderbouw) Groep 5 t/m 8 (bovenbouw)

Maandag 8.30 - 14.30 uur 8.30 - 14.30 uur

Dinsdag 8.30 - 14.30 uur 8.30 - 14.30 uur

Woensdag 8.30 - 12.15 uur 8.30 - 12.15 uur

Donderdag 8.30 - 14.30 uur 8.30 - 14.30 uur

Vrijdag 8.30 - 12.00 uur 8.30 - 14.30 uur

Tijdens het continurooster blijven alle leerlingen over en eten/drinken zij met de leerkracht en klasgenoten in de
klas. Na het eten/drinken gaan alle groepen op verschillende tijdstippen buiten spelen. We vinden het heel
belangrijk dat de leerkrachten ook pauze hebben en daarom is besloten dat het toezicht tijdens het buitenspelen
wordt gedaan door overblijfkrachten.
Hiervoor vragen we u een jaarlijkse bijdrage van 50 euro per kind. Deze kosten komen in plaats van de
overblijftarieven die u van ons gewend bent. We vragen u vriendelijk aan deze vrijwillige kosten te voldoen. Zo
kunnen we er samen aan zorgdragen dat het continurooster ingevoerd en gehandhaafd kan worden.
Voor de betaling ontvangt u komend schooljaar via de schoolapp een betalingslink.

Opgave schoolkalender
Niet iedereen maakt gebruik van de papieren schoolkalender. Er zijn ook ouders die liever gebruik maken van de
digitale kalender in onze schoolapp. Om verspilling tegen te gaan, moet u zich voortaan aanmelden voor de
papieren schoolkalender en deze ontvangt u in het begin van het nieuwe schooljaar.
Aanmelden voor de kalender kan door het formulier in te vullen die u op woensdag 29 juni van Saskia heeft
ontvangen. Heeft u dit formulier niet ontvangen? Mail Saskia (saskia@engelenbergschool.nl). Graag voor 8 juli
opgeven. Hartelijk dank.


