Agenda november

Jarig deze maand

05 november
11 november
16 november
17 november
20 november

02 november
03 november

24 november
04 december

Groepenshow groep 6.
Start schoolfruit.
Kleuters zijn vrij.
Groepenshow groep 4.
Filmavond en Hotel
Engelenberg.
Groepenshow groep 3.
Sinterklaas op school. Alle
leerlingen zijn om 12.00 uur
vrij.

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

Noah Iyi
Reza Karsten, Lisa Wilderdijk en
Fleur van Koningsveld
Marijn Sollie
Fleur Rutten
Ivo Starke
Jhorniery Stoof
Noa Zwerver
Manon Klarenbeek
Rik Knol
Benthe Vahl
Charlotte Ariaans en Oliwia
Mikolajczyk

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

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.
Slaan of schoppen? Daar moet je
snel mee stoppen!

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

Met lachen is niets mis, zolang het
maar niet om een ander is.
Rennen doe je op het plein. Binnen
moet je rustig zijn.

Schoolfruit
Vanaf 11 november t/m vrijdag 1 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.
Veranderingen schoolapp
Wij zijn constant bezig om onze schoolapp te verbeteren. Alle informatie kunt u vinden onder de verschillende
tegels. We hebben een aantal aanpassingen en vernieuwingen toegepast.
Onder de tegel ‘Daltonouders’ vindt u per groep alle daltonouders. Door op de naam te klikken, kunt u met de
daltonouders via e-mail in contact komen. Het Engelenpanel (de leerlingenraad) heeft ook een eigen tegel met
informatie. Ze stellen zich aan u voor en u kunt de notulen van de vergaderingen lezen. Tot slot hebben we de
jaarkalender aangepast, zodat u deze kunt koppelen aan uw eigen digitale agenda. Klik op de activiteit en voeg
deze toe. Heeft u tips om onze app nog gebruiksvriendelijker te maken? Klik dan op de ideeënbox.
Sinterklaas
Vol verwachting klopt ons hart…. zou de Sint dit jaar wel een bezoek aan de Engelenberg kunnen brengen?
Wij hopen dat hij ons op vrijdag 4 december gewoon komt verblijden met zijn komst. Omdat we rekening moeten
houden met de corona richtlijnen, zullen we hem dit jaar niet samen met de ouders en broertjes en zusjes op het
plein ontvangen, maar gewoon in de school.
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht en gaan net zoals elke andere dag de school binnen. Daarna
zullen de kinderen samen met de leerkrachten de Sint en zijn pieten verwelkomen in de school.
We vieren de rest van de ochtend op passende wijze Sinterklaas met alle kinderen en om 12.00 uur zijn alle
kinderen vrij.
Alle kinderen krijgen deze ochtend wat te drinken en wat lekkers, maar geef ook gewoon een pauzehap mee aan
uw zoon of dochter. De kinderen van groep 5-8 trekken lootjes in de groep en maken dit jaar alleen een gedicht bij
hun cadeau. Met de cadeaus en de gedichten spelen ze een leuk Sinterklaasspel in de klas. Het cadeau met gedicht
leveren ze, voorzien van een naam, op donderdag 3 december al in bij de leerkracht.
We hopen er ook dit jaar weer een mooi feest van te kunnen maken!

Namens de Sinterklaascommissie

Werkgroepen
Wat fijn dat er zoveel behulpzame en enthousiaste ouders zijn die plaats willen nemen in een
werkgroep/commissie om de activiteiten en feesten op school te organiseren. Saskia heeft de ouders
geïnformeerd die plaatsnemen in een werkgroep/commissie. Uiteraard weten we niet hoe alles gaat lopen met de
maatregelen, maar we willen proberen om zoveel mogelijk activiteiten en festiviteiten op een verantwoorde
manier voor de kinderen te organiseren.
Namens alle kinderen en leerkrachten, alvast bedankt voor jullie inzet!
Gezocht: luizenpluizers
De luizencontrole na iedere vakantie is een belangrijk onderdeel op onze school. We hebben een hele enthousiaste
groep moeders die zich hier heel verantwoordelijk voor voelt, maar helaas zijn zij met te weinig. Vandaar nogmaals
deze dringende oproep voor luizenmoeders/vaders. Na elke schoolvakantie controleren de luizenmoeders alle
kinderen. Wij hebben dringend versterking nodig. Wie wil zich bij deze enthousiaste en gedreven groep aansluiten,
eventueel als reserve? De school, de kinderen en de ouders zijn u zeer dankbaar. Opgeven kan bij Saskia.

