Agenda november

Jarig deze maand

01 november

02 november
03 november

02 november
07 november
07 november
08 en 09
november
14 november
20 november
21 november
22 november
23 november
23 november
29 november

Studiedag voor het team:
alle kinderen zijn vandaag vrij!
Filmavond en Hotel
Engelenberg.
Inloopochtend 8.30u.
Workshop slagwerk groep 5 bij
Quintus.
Workshop vloggen groep 7/8 bij
Quintus.
Sponsorloop 9.00u.
Groepenshow groep 1/2b.
Kleuters zijn vrij!
Groepenshow groep 7b.
Bezoek Sinterklaashuis en
Pietendorp groep 1 t/m 4.
Workshop tekenen met 3D-pen
groep 6 bij Quintus.
Groepenshow groep 7a.

04 november
05 november
09 november
12 november
15 november
19 november
20 november
23 november
28 november
29 november

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 44
Week 45

Tijden en lokaal filmavond
Onderbouw start om 18.30u:
Jungle Book: groep 1/2a eindtijd 19:45u
Ducktales: groep 1/2b eindtijd 19.45u
Winnie the Pooh: groep 3 eindtijd 19.35u
Bovenbouw start om 19.30u:
Coco: groep 4 eindtijd 21.30u
GVR: groep 5 eindtijd 21.30u
Meester Kikker: groep 6 eindtijd 21.15u
The Flintstones: groep 7a eindtijd 21.15u
Storm: groep 7b eindtijd 21.30u
Misfit: groep 8 eindtijd 21.10u

Yaman Sandeed
Hyrum Knarren, Lisa Wilderdijk en
Fleur van Koningsveld
Marijn Sollie
Fleur Rutten en Marianne
Koopmans (overblijfjuf)
Marit Junte
Ivo Starke
Semih Arici
Noa Zwerver
Manon Klarenbeek
Rik Knol en Jelle Hospers
Nova de Vries en Benthe Vahl
Charlotte Ariaans

Week 46
Week 47
Week 48

Als ik zeg “Stop!”, houd je op.
Zeg niet “Nee”, maar: “Speel je
mee?”
Bedenk je eerst goed, voor je iets
doet.
Zoemer? Geen gekwek, meteen op
je plek.
Er is er maar één die praat, zodat
alles beter gaat.

Groep 3 t/m 8:
Week 42+44
Week 45+46
Week 47+48

Heb je de dagtaak gedaan, dan kun
je met je taakbrief verder gaan.
Als ik zeg “Stop!”, houd je op.
Zeg geen “Nee”, maar: “Speel je
mee?”

Sponsorloop
Op woensdag 14 november 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: ‘Natuurspeelplaats in Kampen’.
Maandag 29 oktober krijgen alle leerlingen een formulier mee naar huis 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 14 november 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!

Schoolkrant adverteerders gezocht!
Beste ondernemer,
Openbare daltonschool Engelenberg geeft twee keer per jaar een schoolkrant uit. Deze wordt met veel
enthousiasme gemaakt door de kinderredactie, bestaande uit bovenbouwleerlingen van onze school.
Door de professionele aanpak en uitstraling van de schoolkrant, is het een krant die bewaard wordt door ouders en
leerlingen en waar ook opa's en oma's gretig in neuzen.
De redactie is nu op zoek naar adverteerders die de printkosten van de krant voor ons enigszins kunnen
compenseren. Wij bieden u daarom de gelegenheid te adverteren in de schoolkrant.
De oplage van minimaal 250 exemplaren, een bereik van zeker 1000 lezers en een zacht geprijsd advertentietarief
vormen samen een zeer aantrekkelijk aanbod.
De eerstvolgende schoolkrant verschijnt in januari 2019. De tweede in juli 2019. Via Saskia kunt u uw deelname
bevestigen middels een aanmeldingsformulier.
Onze professionele vormgever zal per mail contact met u opnemen en de inhoud van de advertentie met u
afstemmen. De lay-out van de advertenties wordt kosteloos voor u verzorgd.
Wij hopen dat u wilt bijdragen en wij voor u mogen adverteren. Op die manier maakt u het mogelijk dat onze
schoolkrant kan blijven bestaan.
Vriendelijke groet,
De kinderredactie, de Daltons

Inloopochtenden
De ouders van de Schoolraad en de Medezeggenschapsraad organiseren drie keer per schooljaar een
inloopochtend voor alle ouders. We nodigen jullie als ouders uit om op die ochtend op een positief actieve manier
mee te denken en te praten over allerlei zaken die met school te maken hebben. Vorig jaar hebben ouders veel
goede ideeën naar voren gebracht en uitstekende vragen gesteld. Die betrokkenheid zorgt voor nog beter
onderwijs.
De eerste inloopochtend is op woensdag 07 november. De koffie staat klaar en iedereen kan vanaf 08.30u
vrijblijvend aanschuiven in de Engelenbak. Er is altijd iemand van de Schoolraad en van de Medezeggenschapsraad
aanwezig en zij bespreken de onderwerpen later met Saskia.
Bent u deze ochtend verhinderd? Niet getreurd, er zijn nog twee inloopochtenden op donderdag 07 februari en
vrijdag 24 mei.

Namens de ouders van de SR en MR

