
Agenda maart

19 t/m 27
februari
01 maart

08 maart
14 maart
15 maart
16 maart

22 maart
28 maart
29 maart

Voorjaarsvakantie!!!

Informatieavond Ameland om
20.00u. in de Engelenbak.
Ouderavond schoolplein 20.00u.
Meester Paul is jarig!
Groepenshow groep 4.
Studiedag voor het team:
alle kinderen zijn vandaag vrij!
Groep 3 gaat naar de Bieb.
MR vergadering 19.30u.
Opruimactie: Mooi Schoon
groep 3 t/m 8.

Voorjaarsfeest en School!week
Het voorjaarsfeest van vrijdag 18 februari is uitgesteld.
In week 12 (maandag 21-03 t/m vrijdag 25-03) is het de
week van het Openbaar Onderwijs. Dit jaar gaan wij
deze twee festiviteiten met elkaar combineren, door in
die week ons openbare karakter en het
levensbeschouwelijke onderwijs onder de aandacht
brengen middels een Cultureel Voorjaarsfeest. Tijdens
die 'School!week' gaan wij op zoek naar cultureel
erfgoed in onze prachtige, historische stad. Er worden
voor elke groep verschillende uitstapjes gepland.
Bent u nieuwsgierig geworden? We delen t.z.t. zoveel
mogelijk in onze schoolapp en social media.

Jarig maart

03 maart
05 maart
10  maart
11 maart
19 maart
25 maart
26 maart
29 maart

Bram en Simon v/d Berg
Arely van ‘t Zand
Maas Verlind en Selin Khiou
Esmée van den Belt
Lucas Mulder
Maida Ismail
Megan Wezenberg en Torre van Dijk
Obe van den Berg

Informatieavond Ameland
Op dinsdag 1 maart om 20.00 uur organiseren wij een
informatieavond over het schoolkamp van groep 6, 7
en 8 naar Ameland. Heeft u vragen of bent u benieuwd
naar wat we allemaal doen op het kamp? U bent van
harte welkom op school in de Engelenbak. Alle ouders
zijn welkom, ook uit de lagere groepen.

Opruimactie Mooi Schoon
Tijdens de week van Mooi Schoon gaan duizenden
basisschoolleerlingen zwerfafval opruimen. Ook wij
doen mee en gaan op dinsdag 29 maart een grote
schoonmaak houden in onze wijk. Groep 3 t/m 8 gaat
op verschillende plekken rondom de school zwerfafval
opruimen. We krijgen hesjes, handschoenen,
vuilniszakken en grijpers om zoveel mogelijk troep op
te ruimen.



Ouderavond Schoolplein
De school is plannen aan het maken om het schoolplein te vernieuwen. Onze doelstelling is om een nieuw
schoolplein te realiseren in de zomer van 2022, waarbij een gevoel van vrijheid, de toevoeging van groen, uitdaging
van belang zijn. Ook een multifunctioneel karakter, waardoor er naast spelen, sport en spel ook schoolfeesten en
themafeesten kunnen plaatsvinden, houden we hierbij goed in ons achterhoofd. Om dit financieel mogelijk te
maken zijn wij naast sponsorinitiatieven (zoals de kerstactie) en een bijdrage vanuit stichting OOK, vooral
afhankelijk van subsidies. Dit traject loopt en we hebben nog geen sluitende begroting. We hopen hiervoor snel de
zekerheden te hebben, zodat we over kunnen gaan tot realisatie.
Naast de noodzakelijke financiële bijdrages zoeken wij via deze weg ouders die op professionele wijze dit initiatief
kunnen ondersteunen. Wij denken bijvoorbeeld aan hoveniers, stratenmakers en leveranciers van groen en bomen
die graag meedenken in de totstandkoming van dit project. Ook ideeën voor sponsorinitiatieven zijn van harte
welkom.
Bent u geïnteresseerd en denkt u hierbij te kunnen meedenken bij alle voorbereidingen en/of ondersteunen bij de
realisatie van het nieuwe plein? We houden op dinsdag 8 maart om 20:00 uur een informatieavond om u mee te
nemen in de plannen en te kijken welke rol binnen dit bij u zou kunnen passen.
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dat waarderen we enorm! Meld u aan via saskia@engelenbergschool.nl. De koffie staat
klaar! Schikt deze avond u niet, maar denkt u wel iets te kunnen betekenen? Ook dan horen we graag van u!
Projectgroep vernieuwen schoolplein

Versoepelingen na de voorjaarsvakantie
We zijn blij dat er voor heel Nederland versoepelingen zijn aangekondigd. Deze versoepelingen gelden uiteraard
ook voor school. Een opluchting voor alle leerkrachten, leerlingen en ouders. Hieronder een korte opsomming van
de veranderingen die na de voorjaarsvakantie ingaan.
Ouders in de school
We zijn heel blij dat ouders weer welkom zijn in de school. Het hek gaat om 08.20 uur open en de kinderen mogen
zelfstandig of samen met de ouders naar binnen. Er wordt voor schooltijd niet op het plein gespeeld.
We willen de rust in de gangen ook behouden. Natuurlijk willen we de ouders de mogelijkheid geven om te komen
kijken, maar we vragen u om niet elke dag met uw kind mee naar binnen te gaan.
Op een daltonschool zijn de kinderen zo zelfstandig dat ze weten wat ze moeten doen als ze binnenkomen. Jassen,
tassen, bakjes en bekers kunnen ze prima zelf opbergen. Uw hulp is hierbij niet nodig.
Quarantaine
Leerlingen en leerkrachten hoeven nog maar vijf dagen in quarantaine als ze corona hebben. Voorwaarde is wel dat
ze 24 uur klachtenvrij zijn.
Onderstaande maatregelen gelden alsnog:
- Uw kind mag naar school als hij/zij geen klachten heeft;
- Kinderen die milde klachten hebben (hoesten, niezen en keelpijn), mogen naar school bij een negatieve zelftest of
een negatieve testuitslag van de GGD.
- Advies is om dagelijks een zelftest te doen als zij in contact zijn geweest met een besmette persoon.
- Klassen hoeven niet meer in quarantaine bij drie of meer besmettingen;
- Kinderen die corona of klachten hebben, blijven vijf dagen thuis.

mailto:saskia@engelenbergschool.nl


Activiteiten en festiviteiten
We hopen dat we de rest van het schooljaar alle activiteiten en feesten op de ‘normale’ wijze te kunnen
organiseren. De groepenshows die gepland staan, voeren we in de Engelenbak op met publiek.
Zelftesten 
Het advies is om de leerlingen van groep 6 t/m 8 en de leerkrachten twee keer per week preventief te testen
middels een zelftest. Wij adviseren om alle leerlingen preventief te testen middels een zelftest. We waarderen het
wanneer u dat wilt doen, maar we gaan dat niet controleren. Dit blijft ten allen tijde de verantwoordelijkheid van u
als ouder. De zelftesten zijn via school gratis voor u beschikbaar. Na de voorjaarsvakantie gaan wij inventariseren
welke leerlingen er gratis zelftesten van school willen ontvangen.


