Agenda maart
04 maart
11 maart
11 maart
14 maart
15 maart
18 maart

19 maart
20 maart
21 maart
25 maart

26 maart
02 april

Jarig deze maand
Juf Celine is jarig!
Groep 3 krijgt een workshop
yoga van Quintus.
MR vergadering 19.30u.
Meester Paul is jarig!
Alle leerkrachten staken deze
dag. De school is gesloten.
Biebbezoek groep 3. Om 13.00u
de kinderen bij de Stadskazerne brengen. Overblijfkinderen lopen met juf mee.
Groepenshow groep 5. Groep 6
bezoekt de Stadsgehoorzaal.
Studiedag. Alle leerlingen zijn
vrij!
Open dag van 8.30u tot 12.00u.
De groepen 4 en 5 gaan naar het
Rijksmuseum in Amsterdam met
de bus. De bus zal pas om 16.00u
terug zijn op school.
Daltonoudervergadering in de
Engelenbak om 20.00u.
Groepenshow groep 3.

03 maart
05 maart
06 maart
10 maart
11 maart
14 maart
16 maart
20 maart
21 maart
22 maart
26 maart

Anna Kerkdijk, Jaevy Meulhof,
Bram en Simon v/d Berg
Hidde Huizinga en Arely van ‘t Zand
Ronja van Heerde
Maas Verlind
Esmée van den Belt
Celeste Roeland
Amy Blijleven
Steyn Blijleven
Kylan Groenendijk
Kirsten van Dijk
Torre van Dijk

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 10
Week 11
Week 12
Week 13

Slaan of schoppen? Daar moet je
snel mee stoppen!
Als ik met een werkje stop, ruim ik
alles netjes op.
Heeft een ander soms verdriet, help
hem dan als je ’t ziet.
Met lachen is niets mis, zolang het
maar niet om een ander is.

Groep 3 t/m 8:
Week 10+11
Week 12+13

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

Verslag inloopochtend 07-02-2019
De tweede inloopochtend van dit schooljaar is door een aantal ouders bezocht. Dank voor alle input en
belangstelling! Hieronder staan de onderwerpen die zijn besproken en de reactie van Saskia namens de
Engelenbergschool. Vragen? Stel ze gerust aan Marije Scholten of Mariska van Woerden van de schoolraad en
Robert Kalle, Sebastiaan Bastiaans en Jeroen Bolwerk van de Medezeggenschapsraad.
1. Is er een update inzake de verkeerssituatie rondom school?
Reactie schoolraad: Dit punt komt bij elke inloopochtend aan de orde. Helaas zien wij, ondanks alle
verzoeken, geen verandering in het gedrag van ouders.
Reactie school: Er is een actie vanuit de Medezeggenschapsraad opgestart. De MR is bij een deskundige van
verkeersveiligheid langs gegaan. Samen hebben ze een plan gemaakt dat binnenkort aan de MR
gepresenteerd wordt en daarna overhandigd zal worden aan de Gemeente Kampen.
Waarom zijn er geen verkeersbrigadiers bij het andere zebrapad?
Reactie school: Helaas zijn er te weinig kinderen om bij beide zebrapaden in te zetten. Als het aan ons ligt
zou het daar ook gebeuren, maar we hebben gewoon te weinig capaciteit. Daarnaast wordt het een
grotere belasting voor de kinderen die het wel willen en mogen.
2. Roken buiten schoolplein (voor school)
Het bevreemdt mensen nog dat er buiten de school wordt gerookt door ouders. Wanneer kinderen worden
gebracht en gehaald door ouders of opa en oma’s, wordt er gerookt. Is het mogelijk om hier aandacht aan
te besteden?
Reactie school: Helaas kunnen we buiten het schoolterrein geen invloed uitoefenen op ouders, opa’s of
oma’s. Met een stukje bewustwording is niets mis. We willen hier zeker aandacht aan besteden in het
maandnieuws.
3. Overblijven / Continurooster
De vraag wordt gesteld of er nog een continurooster komt. Voor sommige ouders kan dit wel heel goed
uitkomen. De kinderen hoeven dan tussen de middag ook niet worden opgehaald (of over te blijven)
Reactie school: Het veranderen naar een continurooster heeft nogal een impact. Het verhoogt de werkdruk
voor de leraren, maar daar stopt het niet. De TSO (Tussen Schoolse Opvang) komt hiermee ook te vervallen.
Daarnaast zullen de ouders die hun kinderen naar de BSO brengen ook meer moeten gaan betalen. Een
aantal van onze leraren hebben meegekeken op andere scholen en ervaringen uitgewisseld. Het is nu nog
niet aan de orde om een continurooster in te voeren.
4. Social Media
De discussie over AVG en het plaatsen van foto’s op Facebook blijft een dingetje. Niet iedereen wil
afhankelijk zijn van Facebook. Er zijn toch andere manieren om ouders op de hoogte te houden? Denk
hierbij aan een afgesloten gedeelte op de website of een optie die niet Facebook gerelateerd is.
Reactie school: Fijn dat iedereen meedenkt over een eventuele oplossing. Ook wij zijn druk bezig en
onderzoeken wat het beste bij ons past. Uiteraard willen wij dat de veiligheid van de kinderen voorop staat.
Momenteel plaatsen wij alle Facebook-berichten ook op de website. Wordt vervolgd!
5. Voortbestaan inloopochtend
Is het nog rendabel dat de inloopochtend blijft bestaan in zijn huidige vorm? Er zitten meestal dezelfde
mensen.
Reactie MR lid: Waar ga je anders naar toe als je vragen op opmerkingen hebt? Het alternatief is dan de
lerares of via mail.
Reactie school: Laten we kijken hoe de volgende inloopochtend verloopt. Soms hebben ouders gewoon
geen tijd en komt het niet uit. Dat het vaak dezelfde mensen zijn is zeker jammer. We zijn ook op zoek naar
nieuwe input. Dit is een mooi agendapunt voor de MR vergadering.
Namens de ouders van de SR en MR

Studiedagen team Engelenberg
Elk schooljaar hebben wij als team een aantal studiedagen waarin we ons onderwijs op school willen verbeteren en
verder ontwikkelen. Deze studiedagen staan in het teken van zorg en dalton. Het centrale doel van de studiedagen
is het uitbreiden van onze kennis en vaardigheden en het evalueren en actualiseren van ons onderwijsaanbod.
Dit schooljaar staan vier studiemiddagen in het teken van ‘Close Reading’. Met deze nieuwe aanpak willen we het
begrijpend lees- en luisteronderwijs verbeteren.
Tevens vinden er tijdens studiedagen leerlingbesprekingen plaats en worden er voorbereidingen getroffen voor de
portfoliogesprekken en het maken van de groepsplannen.
Op woensdag 20 maart hebben wij een daltonstudiedag op de KPZ. Deze dag wordt georganiseerd door de
daltonvereniging Groot Zwolle. Wij zijn hierbij aangesloten en volgen deze dag allerlei workshops op het gebied
van dalton.

Open dag ods Engelenberg
Bent u benieuwd hoe de onderwijspraktijk er nou echt bij ons uitziet?
Ons daltononderwijs zorgt ervoor dat kinderen leren plannen en werken met een taakbrief, leren samenwerken en
kunnen omgaan met verschillen. Ook leren zij werken met I-Pads en chromebooks. Bent u benieuwd hoe dat er in
de praktijk uitziet?
We houden Open huis; u bent uitgenodigd op donderdagochtend 21 maart voor een rondleiding door leerlingen
van de school. U kunt kijken, al uw vragen stellen en de fijne sfeer in onze school komen proeven. We staan voor u
klaar van 8.30u tot 12.00u. Tot dan!

Schoolfotograaf
Op dinsdag 9 april komt de schoolfotograaf bij ons op school om leuke foto’s te maken. Er worden groepsfoto’s en
pasfoto’s gemaakt. Om 08.30u. starten we met de foto’s voor de broertjes en zusjes. De broertjes en zusjes die nog
niet op school zitten mogen natuurlijk ook op de foto. De foto’s worden gemaakt in de Engelenbak of de speelzaal.
Wij vragen u vriendelijk om in de gang te wachten bij de directiekamer.
Een tip van de fotograaf: door kleurrijke kleding te dragen komt de foto beter tot zijn recht. Uw medewerking
hierbij leidt tot het beste resultaat. Na een aantal weken ontvangt u de inlogcode om de schoolfoto’s online te
bestellen. Als u de stappen nauwkeurig volgt, krijgt u de foto’s thuis toegestuurd.
Voor vragen kunt u terecht bij Saskia.

Portfoliogesprekken en invullen enquête
De eerste portfoliogesprekken zijn achter de rug. Het team is heel blij dat de gesprekken goed zijn verlopen en de
nieuwe portfolio’s positief zijn ontvangen. De enthousiaste reacties van leerlingen en ouders waren een fijne
bevestiging. We willen Laura Schakenraad bedanken voor het ontwerp van de mappen en de lay-out.
Tevens willen we alle ouders bedanken voor het invullen van de enquête na de portfoliogesprekken. De MR zal de
uitkomst van de enquête bespreken in de eerstvolgende vergadering.
Nogmaals dank voor uw medewerking.

