Agenda maart
10 maart
11 maart
13 maart
14 maart
16 t/m 20
maart
17 maart
20 maart
25 maart
31 maart
01 april

Jarig deze maand
Daltonoudervergadering in de
Engelenbak om 20.00u.
Sponsorloop 9.00u. de Reeve
Meester Paul viert zijn
verjaardag met groep 4.
Meester Paul is jarig!
Start School!week openbaar
onderwijs. Het thema is
‘Iedereen anders, samen uniek!’
Groepenshow groep 5.
Multicultimarkt. Alle ouders zijn
welkom van 11.30u. tot 12.00u.
Groep 1/2a+b krijgen een
workshop druktechnieken van
Quintus op school
Theoretisch verkeersexamen
groep 7
Geen grap! Bevrijdingsband
optreden op het schoolplein.

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

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

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

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?”

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

Als ik zeg “Stop!”, houd je op.
Zeg niet “Nee”, maar: “Speel je
mee?”

Nieuwjaarsborrel georganiseerd door MR en OR 24-01-2020
Dit schooljaar hebben de ouders van de MR en OR een nieuwjaarsborrel georganiseerd. Was u erbij? Dank voor alle
input en belangstelling!
De ochtend begon met een presentatie van het Engelenpanel (de leerlingenraad). Via een campagne en
verkiezingen in de klas, kunnen leerlingen plaatsnemen in het Engelenpanel. Ze vergaderen onder begeleiding van
juf Atke. Tijdens de vergaderingen lossen ze problemen op die ze zelf constateren of waarop ze geattendeerd
worden door medeleerlingen. Momenteel zijn ze druk met de fietsenstalling en het schoolplein. De nieuwe ideeën
bespreken ze met juf Saskia en geven advies aan haar.
Hieronder ziet u de onderwerpen die zijn besproken en de reactie daarop van Saskia namens de directie. Heeft u
hierover nog 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. Schoolapp
Er zijn positieve geluiden van ouders. De schoolapp zorgt voor meer betrokkenheid en het is een handig
communicatiemiddel. Het is bij school bekend dat de app soms traag werkt.
Kan er een overzicht komen van de daltonouders en stagiaires in de schoolapp?
Reactie Saskia: Dat kan zeker. We gaan dit punt bespreken tijdens de daltonoudervergadering. De stagiaires
stellen zich voor in een update van de leerkracht.
Ouders ontvangen een update via de mail en in de app. Blijft dit zo?
Reactie school: Nee, dit is een overgangsperiode. We willen eerst zeker weten dat alle ouders gebruik
maken van de app. Vanaf maart ontvangen alle ouders alleen nog maar informatie via de schoolapp.
Kan er een ideeënbus komen in de schoolapp?
Reactie Saskia: School gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.
2. Cito
Is er beleid op de afname van de Cito-toetsen? Er worden nu checks, methodetoetsen en Cito-toetsen op
dezelfde dag gepland.
Reactie Saskia: De Cito-toetsen worden al opgedeeld in kleine delen. Het is niet wenselijk om checks of
methodetoetsen op dezelfde dag te plannen, maar dit kunnen we niet altijd voorkomen. We gaan dit
bespreken in het team.
3. Parkeersituatie
Update: Er is een mail gestuurd naar de burgemeester met het verzoek de parkeerplaatsen ter hoogte van
de speeltuin om te draaien en de rijrichting te veranderen. Dit is inmiddels uitgevoerd. De andere tien
punten uit het door ons aangedragen verkeersplan zijn gedeeld met de burgemeester.
Ideeën vanuit de ouders die binnen de MR besproken gaan worden: verkeersouders, slagbomen, kinderen
verplichten om klaar-over te zijn, verlichting bij zebrapad, stoplichten plaatsen.
4. Overblijven
Wat kunnen de kinderen doen op het schoolplein bij het overblijven? Is er wel voldoende speelplek op het
plein tijdens het overblijven?
Reactie school: School staat zeker welwillend tegenover een nieuwe inrichting van het plein, maar de
financiën hiervoor zijn een probleem. Misschien is dit een bespreekpunt voor de MR en het Engelenpanel.
Saskia gaat met de overblijfmoeders overleggen of ze in de wintermaanden (als de speeltuin dicht is) de
groepen kunnen verdelen. Bijvoorbeeld groep 1 t/m 4: eerst eten dan buiten spelen. Groep 5 t/m 8: eerst
buiten eten dan eten.
Idee: De MR kan eventueel onderzoeken of ze de schooltijden kunnen aanpassen, zodat de middagpauze
langer duurt en er minder kinderen overblijven. Sommige ouders laten de kinderen overblijven i.v.m. de
korte pauze. Er is te weinig tijd om kinderen te halen, thuis te eten en weer naar school te brengen. De MR
pakt dit op.
5. Luchtkwaliteit
Is de luchtkwaliteit in de school wel optimaal?
Reactie Saskia: Er is een goed luchtcirculatiesysteem op school dat jaarlijks gecontroleerd wordt.

Sponsorloop
Op woensdag 11 maart gaan alle Engelenbergers zich het vuur uit de sloffen lopen om zoveel mogelijk geld op te
halen tijdens onze jaarlijkse sponsorloop. Dit jaar komt een groot gedeelte van de opbrengst ten goede aan het
goede doel: ‘Speeltuin de Speelpoort Kampen’.
Alle leerlingen hebben een brief mee naar huis gekregen om zoveel mogelijk sponsoren te verzamelen. Na de
sponsorloop krijgen alle leerlingen een oorkonde en met dit bewijs kunnen ze het geld innen bij de sponsoren.
Komt u ook woensdag 11 maart aanmoedigen? Uw support tijdens het lopen wordt gewaardeerd! Er is voldoende
ruimte op de tribune om onze atleten toe te juichen. Hoe meer rondes er gelopen worden, hoe hoger de
opbrengst! Vanaf 9.00u bent u van harte welkom op de tribunes in sporthal De Reeve. Tot dan!
Week Openbaar Onderwijs (School!week)
In week 12 (maandag 16-03 t/m vrijdag 20-04) is het de week van het Openbaar Onderwijs. Wij willen dan ons
unieke karakter, de kernwaarden van het openbaar onderwijs en ons levensbeschouwelijk onderwijs onder de
aandacht brengen. Het motto van de School!Week is ‘Iedereen anders, samen uniek!’.
Tijdens de ‘School!week’ gaan wij een wereldreis maken, waarbij we andere culturen en godsdiensten leren kennen.
We organiseren een multicultimarkt op vrijdagochtend 20 maart van 11.30 tot 12.00 uur, waarvoor u bij deze uitgenodigd wordt. De kinderen laten dan zien wat ze geleerd en gemaakt hebben. Komt u ook?. Tot vrijdag 20 maart!
Schoolfotograaf
Op dinsdag 7 april 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 jullie kinderen er straks goed en écht herkenbaar op staan:
• Alle portretfoto’s worden gemaakt met een licht gemêleerde donkergrijze achtergrond;
• Bij goed weer worden de foto’s buiten gemaakt;
• Laat uw kind vooral aantrekken waar hij/zij zich het fijnst in voelt;
• De kinderen mogen hun favoriete pet meenemen of een hoody aantrekken: Indien mogelijk worden meerdere
beelden per kind, mét en zonder accessoire, gemaakt;
• Voor kinderen is het prettig om een knuffel of iets anders vertrouwds mee te nemen. En daarnaast maakt het op
de foto gaan extra gezellig!
We bieden u nog steeds de mogelijkheid om foto’s te laten maken met broertjes en zusjes. De broertjes en zusjes
die samen op school zitten, fotograferen wij onder schooltijd. Voor broertjes en zusjes die (nog) niet op school
zitten, komt er een inschrijfformulier. Ongeveer een week van tevoren kunt u zich inschrijven op een tijdstip na
schooltijd. U ontvangt verdere informatie via de schoolapp en update. Voor vragen kunt u terecht bij Saskia.
Gezocht MET SPOED: nieuwe penningmeester voor de ouderraad
Wilt u betrokken zijn bij de school van uw kind(eren)? Heeft u affiniteit met geld en cijfers? Lijkt het u interessant
om de inkomsten met betrekking tot de vrijwillige kinderbijdrage te beheren? Dan is de ouderraad op zoek naar u!
Penningmeester, wat houdt dat in?:
- U heeft overleg met de voorzitter van de ouderraad en de medezeggenschapsraad;
- U beheert de financiën van de vrijwillige kinderbijdrage;
- U heeft contact met Saskia over nieuwe ideeën of veranderingen.
Heeft u zin in een relatief rustige, maar toch betrokken taak binnen school? Dit is uw kans! Heeft u vragen of wilt u
meer weten, dan kunt u contact opnemen met Wim en Marije Scholten of Saskia. Wim Scholten:
jwscholten1@gmail.com, 06-2170 5318

Bron: de ouderraad

