Agenda november

Jarig deze maand

04 november

03 november

06 november
12 november
12 november
13 november
15 november
19 november
21 november
22 november
25 november
28 november

Groep 4 krijgt een workshop op
school van Quintus: Hoor’ns in
de klas
Studiedag voor het team:
alle kinderen zijn vandaag vrij!
Groepenshow groep 1/2a.
Groep 6 heeft een workshop
“DJ” bij Quintus.
Start schoolfruit.
Filmavond en Hotel
Engelenberg.
MR vergadering 19.30u
Groepenshow groep 1/2b.
Kleuters zijn vrij!
Informatieavond Schoolapp
voor ALLE ouders. Start 19.30u.
Groepenshow groep 7.

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

Hyrum Knarren, Lisa Wilderdijk en
Fleur van Koningsveld
Marijn Sollie
Fleur Rutten
Marit Junte
Ivo Starke
Jhorniery Stoof
Noa Zwerver
Manon Klarenbeek
Rik Knol
Nova de Vries en Benthe Vahl
Charlotte Ariaans en Oliwia
Mikolajczyk

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 45
Week 46
Week 47
Week 48

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 45+46
Week 47+48

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.

Gezocht nieuwe penningmeester voor de ouderraad
Heeft u zin om betrokken te zijn bij de school van uw kind(eren)? Heeft u affiniteit met geld en cijfers? Vindt u het
een uitdaging om de vrijwillige kinderbijdrage te beheren?
Dan zijn we op zoek naar u! De ouderraad is op zoek naar een penningmeester.
Wat houdt dat in?:
- overleg met de voorzitter van de ouderraad en de medezeggenschapsraad;
- de financiën van de vrijwillige kinderbijdrage beheren en bijhouden;
- contact met Saskia over nieuwe ideeën of veranderingen.
Heeft u zin in een relatief rustige, maar toch betrokken taak binnen school dan is dit 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

Gezocht controle Kascommissie 2020
Ieder schooljaar controleert de kascommissie alle in- en uitgaven van de kinderbijdrage. Stein Bakker heeft de
afgelopen twee jaar de cijfers van de vrijwillige kinderbijdrage gecontroleerd. Namens de school willen we Stein
bedanken voor deze controle.
We zijn op zoek naar een ouder die in september 2020 de cijfers wil controleren, samen met Ellen Bolwerk. Heeft u
interesse? Neem dan contact op met Saskia.
Verslagen medezeggenschapsraad en ouderraad
Door een steeds lager wordende opkomst in de afgelopen jaren is besloten dit jaar de Algemene Ouderavond te
laten vervallen. Wilt u toch geïnformeerd worden over de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar en de
plannen voor het volgende schooljaar? Op www.engelenbergschool.nl kunt u hier alles over lezen.
U vindt op de website: de notulen van de MR vergaderingen die we gedurende het jaar houden; het jaarverslag van
de MR; het financieel verslag van de OR; het verslag en goedkeuring van de kascommissie.
Heeft u hierover vragen? Via mr@engelenbergschool.nl zien we uw vragen graag tegemoet. De MR- of OR-leden
persoonlijk aanspreken mag uiteraard ook.

Bron: de medezeggenschapsraad en ouderraad

Ouderavond Schoolapp
Tijdens de ouderavond krijgt u informatie over de toekomstige schoolapp en het gebruik hiervan. Aangezien het
nodige gaat veranderen rondom de communicatie en wij u allen graag goed informeren over deze wijzigingen,
gaan wij ervan uit dat we alle ouders mogen verwelkomen.
De informatieavond is op maandagavond 25 november om 19.30 uur.
Hotel filmavond
Filmavond en Hotel Engelenberg
Op vrijdag 15 november is het weer zover: Filmavond en Hotel Engelenberg.
Voor wie: Alle kinderen van groep 1 t/m 8. Buurkinderen en vrienden zijn ook van harte welkom!
Wanneer: 15 november 2019, van 18.30 uur tot ongeveer 20.00 uur (groep 1 t/m 3) en van 19.30u tot ca
21.00u (groep 4 t/m 8)
Wat: In elke klas wordt een film gedraaid. Het filmoverzicht is te vinden op het bord naast elke klas en op de
opgavebrief. Tijdens de film worden er een hapje en een drankje geserveerd. Na de film verandert voor groep 6 t/m
8 onze school in HOTEL ENGELENBERG *****.
De kinderen kunnen zich opgeven bij de leerkracht. Vergeet niet om het antwoordstrookje en geld mee te nemen.

Tijden en lokaal filmavond
Groep 1-2-3 start om 18.30u:
□ Pluk van de Petteflet: groep 1/2a eindtijd: 20.05 uur.
□ Knofje: groep 1/2b eindtijd 19.35 uur.
□ Brammetje Baas: groep 3 eindtijd: 19.55 uur.
Groep 4-5-6-7-8 start om 19.30u:
□ Keizer Kuzco: groep 4 eindtijd 20.55 uur.
□ Film van Dylan Haegens: groep 5 eindtijd 20.55 uur.
□ Wiplala: groep 6 eindtijd 21.10 uur.
□ Abeltje: groep 7 eindtijd 21.15 uur.
□ Radeloos: groep 8a eindtijd 21.30 uur.
□ Koning van Katoren: groep 8b eindtijd 21.30 uur.
Sint
Vol verwachting klopt ons hart…. zou de Sint ook dit jaar een bezoek aan de Engelenberg brengen?
Wij hopen dat hij ons op donderdag 5 december komt verblijden met zijn komst. Om dit goed te laten verlopen,
worden alle kinderen om uiterlijk 8.30 uur op het plein verwacht. Zij zoeken een plekje bij de juf of meester en de
ouders kunnen achter de kinderen gaan staan. We hopen dat veel ouders de Sint en zijn pieten komen begroeten.
Na dit gezellige welkom zal Sint even bijkomen om vervolgens alle kinderen in de klas te bezoeken.
De kinderen krijgen die dag wat te drinken en wat lekkers. Mocht dat niet voldoende zijn voor uw zoon of dochter,
geef dan ook gewoon een pauzehap mee. De kinderen van groep 5-8 leveren hun surprise, voorzien van een naam,
op woensdag 4 december al in bij de leerkracht. Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij.
Namens de Sinterklaascommissie

Kerst
Dit jaar willen we kerst vieren door middel van een lichtjestocht: Een sfeervolle wandelroute die ons op donderdag
19 december, tussen ongeveer 17.00u en 19.00u in kleine groepen door de wijk/stad voert. Om deze route definitief
door te kunnen laten gaan, zijn we dringend op zoek naar een flink aantal ouders die ons hierbij wil helpen: We
zoeken ouders die mee willen lopen en/of willen begeleiden tijdens de route.
Het belooft een gezellige tocht te worden! Wie helpt ons uit de brand? Opgeven kan bij juf Esther.
(esther@engelenbergschool.nl) Graag voor 15 november!

Namens de kerstcommissie

Schoolfruit
Vanaf 13 november t/m vrijdag 17 april doet de school mee aan EU schoolfruit en krijgen wij drie porties groente en
fruit per leerling per week. We vinden het belangrijk om kinderen gezond te leren eten en verschillende soorten
groente en fruit te laten proeven. Tijdens de ochtendpauze krijgen alle leerlingen op woensdag, donderdag en
vrijdag groente en fruit. In de update houden we u op de hoogte van de soorten groente en fruit die de leerlingen
proeven.

