
Agenda november

03 november
04 november

08 november
11 november
12 november

16 november
17 november
27 november
30 november
03 december

Groepenshow groep 1/2b
Studiedag voor het team:
alle kinderen zijn vandaag vrij!
Ouderavond 20.00 uur
Fietsverlichtingscontrole
Filmavond en Hotel
Engelenberg.
Groepenshow groep 3
Start schoolfruit.
Meester Marc is jarig!
Groepenshow groep 1/2a
Sinterklaas op school. Alle
leerlingen zijn om 12.00 uur
vrij.

Welkom
Nieuw op school deze maand zijn: Leon, Vayèn en Elle
Marijn.
Wij wensen jullie veel leerplezier op ods Engelenberg.

Geboren: Noah!
Meester Erik, onze gymmeester op woensdag, is
dinsdag 26 oktober vader geworden van een prachtige
en kerngezonde zoon genaamd Noah.
Met zijn vrouw Vera gaat het heel goed en Loïs is een
grote, trotse zus. Het gezin Bruins geniet volop van
elkaar. We wensen Noah veel geluk, liefde en
gezondheid toe.

Jarig deze maand

02 november
03 november
04 november
05 november
12 november
18 november
20 november
23 november
25 november
28 november
29 november

Noah Iyi en Leon Raspe
Reza Karsten en Lisa Wilderdijk
Marijn Sollie
Fleur Rutten
Ivo Starke en Vayèn van der Hoven
Jhorniery Stoof
Dylan Schmidt
Rik Knol
Elle Marijn van de Weerd
Benthe Vahl
Charlotte Ariaans en Oliwia
Mikolajczyk

Ouderavond
Welke vakken worden er eigenlijk op school gegeven
en op welke manier gaat dat? Hoe werkt het aanleren
van lezen en schrijven in groep 3 eigenlijk? En hoe ziet
het er achter de schermen van het kleuteronderwijs
uit? We geven u de kans om te komen kijken: Op
maandag 8 november om 20.00 uur organiseren we
een interessante en (inter)actieve ouderavond,
gewoon op school: 'Ontdek de Engelenberg, door de
ogen van uw kind!'
We vragen u om u vooraf aan te melden voor deze
ouderavond. Op 27 oktober heeft u van
Schoolgesprek.nl een e-mail ontvangen met informatie
over het inloggen en aanmelden.
We hopen op een grote opkomst en kijken er naar uit u
die avond op school te ontmoeten.
Vergeet uw telefoon niet mee te nemen!



Filmavond en Hotel Engelenberg
Op vrijdag 12 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: 12 november, 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). De kinderen kunnen zich opgeven bij de leerkracht. Vergeet niet om het antwoordstrookje en geld mee te
nemen.
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 *****.

Tijden en lokaal filmavond
Groep 1-2-3 start om 18.30u:
❏ De club van Sinterklaas en het grote Pietenfeest (AL) eindtijd 19:40 lokaal groep 1/2b
❏ Dikkertje DAP (AL) eindtijd 19:40 lokaal groep 1/2a
❏ Klara en de gekke koeien (AL) eindtijd 19:40 lokaal BSO/Peuterspeelzaal

Groep 4-5-6-7-8 start om 19.30u:
❏ Mees Kees in de wolken (AL) eindtijd 20:45 lokaal groep 3
❏ Monster House (6) eindtijd 20.50 lokaal groep 4
❏ Dummie de mummie 3 (6) eindtijd 20:55 lokaal groep 5
❏ The Croods (6) eindtijd 21:05 lokaal groep 6
❏ Detective Pikachu (9) eindtijd 21:15 lokaal groep 7
❏ Spijt! (9) eindtijd 21.00 lokaal groep 8

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 3 december gewoon komt verblijden met zijn komst en dat we hem samen
kunnen opwachten. Hierover ontvangt u tegen die tijd meer informatie.
We vieren de rest van de ochtend 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 een surprise met een
gedicht. De surprise met gedicht leveren ze, voorzien van een naam, op donderdag 2 december al in bij de
leerkracht. We hopen er ook dit jaar weer een mooi feest van te kunnen maken!
Namens de Sinterklaascommissie

Bericht van de MR
Ouderbetrokkenheid op school is waardevol. Het zorgt er voor dat ouders de schoolsituatie leren kennen, op de
hoogte zijn van de voortgang van hun kind en de ontwikkelingen binnen de school. Deze kennis bevordert het
goed kunnen meedenken en meepraten over allerlei schoolse zaken.
De Medezeggenschapsraad (MR) vormt een verbinding tussen ouders en school en praat mee over het
schoolbeleid. De MR bestaat uit een oudergeleding, met daarin drie ouders. Dat zijn nu Jeroen Bolwerk, Tina
Reitsma en Govert Kruijtzer. Daarnaast maakt ook een personeelsgeleding deel uit van de MR.
Wij praten en denken namens alle ouders van school mee over de schoolse situaties en ontwikkelingen. Om die
reden vinden wij het belangrijk om niet alleen verbeterpunten, maar ook positieve ervaringen van u te ontvangen.
Heeft u zaken die u graag in de MR besproken of genoemd wilt hebben? We zijn regelmatig in de school te vinden
en persoonlijk aan te spreken, maar zijn ook bereikbaar via mr@engelenbergschool.nl.



Ouderavond 8 november
Door een steeds lager wordende opkomst van de Algemene Ouderavond in de afgelopen jaren en Corona is
besloten dit jaar de ouderavond op een andere wijze vorm te geven. U heeft een uitnodiging ontvangen om zich
aan te melden voor: “Ontdek de Engelenberg, door de ogen van uw kind!”. We geven een (inter)actieve draai aan
deze avond en willen u hierdoor meer laten weten over ons onderwijs en de manier waarop we dat aanbieden.
U kunt deze avond tevens vragen stellen aan de MR, OR en Saskia. Op www.engelenbergschool.nl en in de
schoolapp kunt u alle verslagen en plannen van de MR en OR lezen.
Via de schoolapp kunt u zich opgeven voor deze avond. U ontvangt hierover komende week een email van
schoolgesprek.com, waarin u leest hoe u dit kunt doen.

Thema-avond Social Media
Aangezien we u al op 8 november ontmoeten, willen we dit schooljaar de inloopochtend laten vervallen. In plaats
daarvan organiseert de MR een thema-avond over Social Media in het voorjaar. U ontvangt later verdere
informatie.

Vacature MR-lid
Jeroen Bolwerk heeft aangegeven aan het einde van dit schooljaar na 7 jaar te stoppen met de MR. Wilt u nauw
betrokken zijn bij de school? Word lid van de MR! Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar een nieuw en
enthousiast lid. Heeft u interesse of wilt u een toelichting? We horen het graag.
Bron: de medezeggenschapsraad

Studiedag 8 oktober

De afgelopen studiedag van 8 oktober was zeer leerzaam en geslaagd. Het
team heeft gezamenlijk gekozen voor een interessante invulling.
De kleuter leerkrachten zijn aan de slag gegaan met de neuromotorische
ontwikkeling van het jonge kind. De leerkrachten hebben hierdoor nog meer
inzicht gekregen in het belang van spel en beweging voor de (motorische)
ontwikkeling van het kind.

De midden- en bovenbouw hebben zich
gestort op de vakgebieden spelling en
technisch lezen. De methode Staal is
doorgenomen en het opfrissen van alle
afspraken is als zeer prettig ervaren. Alle
neuzen staan weer dezelfde kant op.
Deze dag wordt samengevat in de vorm van

een aantal aandachtspunten die we teambreed meenemen als rode draad in de
lessen. Het was een zeer interessante dag voor het gehele team!

http://www.engelenbergschool.nl/
http://schoolgesprek.com/
http://schoolgesprek.com/

