
Agenda mei

23 april t/m
8 mei
16 t/m 20 mei
22 mei
25 mei
26 t/m 29 mei
29 mei
30 mei t/m 2
juni
31 mei
3 juni

Meivakantie

Korfbaltoernooi bij Wit-blauw
Juf Mariëlle is jarig!
Sponsorloop in de Reeve
Hemelvaartsweekend
Juf Vera is jarig!
Avondvierdaagse

Meester Martijn is jarig!
Studiedag voor het team:
alle kinderen zijn vandaag vrij!

Jarig deze maand

01 mei
02 mei
03 mei
06 mei
10 mei
16 mei
18 mei
19 mei
21 mei
22 mei

Tygo Mensink
Elianne Jalving
Isa Burgman
Bibi Kuiper
Tess van der Vecht
Maia Kramer
Linde Bolwerk
Anne Koning en IJze ter Steeg
Finley Hagen
Amy de Vries, Bentley Lohman,
Sarah Starke en Bobbi-Noor Jansen

Korfbal
Het schoolkorfbaltoernooi is ieder schooljaar het
eerste sportevenement na de meivakantie. Dit
schooljaar is het toernooi van maandag 16 mei t/m
vrijdag 20 mei, op de velden van Korfbalvereniging
Wit-Blauw. U ontvangt zo spoedig mogelijk het
wedstrijdschema. We hopen ook dit jaar op mooi weer
en veel support.



Sponsorloop
Op woensdag 25 mei gaan alle Engelenbergers zich het vuur uit de sloffen lopen om zoveel mogelijk geld op te
halen tijdens onze jaarlijkse sponsorloop. Dit jaar komt de opbrengst ten goede aan ons nieuwe schoolplein.
Alle leerlingen hebben een formulier gekregen om zoveel mogelijk sponsoren te verzamelen. Na de sponsorloop
kunnen ze het geld innen en weer inleveren op school.
Komt u ook woensdag 25 mei  aanmoedigen? Uw support tijdens het lopen wordt gewaardeerd! Er is voldoende
ruimte op de tribune om onze atleten tot het uiterste te laten gaan, want 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!

Pleinfeest
Eindelijk mogen we na twee jaar weer een pleinfeest organiseren. We zijn dan ook weer écht toe aan een groots
feest.  Het thema dit jaar is simpel: ‘Het is FEEST!’
Het duurt nog even, maar op woensdag 29 juni vanaf 17.00 uur wordt het plein en de directe omgeving van school
omgetoverd tot een gezellige feestlocatie, compleet met slingers en ballonnen. Zet deze datum alvast in uw
agenda!
Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’, vragen wij uw hulp. U ontvangt na de meivakantie verdere
informatie en dan kunt u zich opgeven om te helpen.  Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe beter wij de taken
kunnen verdelen en iedereen volop kan genieten van de festiviteiten.
We stellen het zeer op prijs als u als bezoeker van dit fantastische evenement feestelijk gekleed komt. Wees
creatief!
Tijdens het pleinfeest wordt u vermaakt met fantastische optredens en gezelligheid.  Voor de kinderen zijn er
verschillende activiteiten. Ook is er uitgebreid de gelegenheid om te blijven eten, zodat u dit festijn tot het eind
kunt bijwonen. (Vergeet uw zakgeld niet mee te nemen; onze gerechten zijn hun prijs meer dan waard.) Tevens is
dit feest de ultieme gelegenheid om na lange tijd ouders en teamleden te ontmoeten.

Avond4daagse
De avond4daagse wordt gehouden van maandag 30 mei t/m donderdag 2 juni. Kinderen die met school willen
meelopen kunnen zich, door middel van een antwoordstrookje, opgeven bij de groepsleerkracht.
Deze opgavebrief wordt na de vakantie aan alle leerlingen meegegeven. Tevens kunnen ouders zich opgeven als
begeleider om mee te lopen of om te helpen bij het uitdelen van een versnapering op één van de eerste drie
avonden.
Op de vrijdag na de avondvierdaagse (vrijdag 3 juni) plannen wij altijd een studiedag, zodat de kinderen kunnen
bijkomen van deze intensieve wandelweek.


