Agenda september

Jarig deze maand

03 september

01 september
02 september
03 september
04 september
09 september
11 september
19 september
20 september
21 september
24 september
25 september
27 september
30 september

Eerste schooldag Gelukkig
nieuw schooljaar!
09 september Juf Liesbet is jarig!
10 september MR vergadering om 19.30 uur in
de lerarenkamer.
14 september Opening ‘Bieb op school’.
18 september Kleuters zijn vrij!
19 september Groep 1/2a viert de verjaardag
van juf Liesbet.
20 september Algemene ouderavond, aanvang
19.30 uur. Aansluitend:
Engelenberg College Tour.
24 en 25
Startgesprekken groep 1 t/m 8.
september
26 september Studiedag voor het team:
alle kinderen zijn vandaag
vrij!
26 september ’s Middags is er het
voetbaltoernooi voor de
jongens bij KHC.

Brecht en Kasper van der Haar
Thom van ‘t Veen
Jelmer Hendriksen en Tim van Dijk
Fay van Wijk
Tijs Pruim
Ian Peters
Mees Schipper
Melle Kroon
Davey Buitendijk
Rosa Koning
Robine Kuper en Michelle Roeland
Robin Hoogstraten
Ellen van den Berg en Ziva de Boer

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 36: Zoemer? Geen gekwek, meteen op je plek.
Week 37: Er is er maar één die praat, zodat alles
beter gaat.
Week 38: Slaan of schoppen? Daar moet je snel mee
stoppen!
Week 39: Als ik met een werkje stop, ruim ik alles
netjes op.
Groep 3 t/m 8
Week 36+37: Rennen doe je op het plein. Binnen
moet je rustig zijn.
Week 38+39:Ruim je spullen netjes op, dan blijft de
klas tiptop.

Gelukkig nieuw schooljaar!
Welkom terug na zes weken zon, strand, plezier, lol en gezelligheid! Het hele team heeft weer veel zin om te
beginnen. We maken er samen een knallend nieuw schooljaar van.
Voorstellen vakleerkrachten gymnastiek en WPO-student
Hoi mijn naam is Juf Lilian en komend schooljaar ga ik gymles geven aan de
kinderen van groep 3 en groep 4 van de Engelenbergschool. Ik ben net
afgestudeerd aan de CALO op het Windesheim en ik heb erg veel zin om leuke
gymlessen te gaan geven. Ik woon in Kampen en ben 22 jaar oud. Mijn hobby's zijn
lekker sporten en creatief bezig zijn. Ik vind het erg leuk om te tekenen. De sporten
die ik gedaan heb zijn voetbal, atletiek en streetdance maar ik vind het ook leuk
om te hardlopen en te skeeleren. Mijn lievelingseten is pizza en mijn lievelingskleur
is oranje zoals de zonsondergang.
In mijn gymlessen probeer ik veel verschillende sporten aan te bieden zoals Spel,
Turnen, Atletiek, Bewegen op Muziek, stoeien en nog véél meer. Ik heb er erg veel
zin in en ik hoop de kinderen ook!
Op woensdag na de vakantie kom ik, meester Mike, bij jullie
op de Engelenbergschool de gymlessen verzorgen. Ik ben
geboren en getogen in Kampen en momenteel 24 jaar. In
mijn vrije tijd voetbal ik bij Dos Kampen en probeer ik in de
zomer zoveel mogelijk te tennissen. Maar omdat er zoveel
leuke sporten zijn probeer ik alles een beetje te beoefenen.
Zoals: kajakken, snowboarden, frisbee, diabolo en nog veel
meer. En dit wil ik ook graag terug laten komen in de
gymlessen. Niet dat we gaan kajakken, want dat wordt een
beetje lastig, maar dat we heel veel verschillende
activiteiten gaan doen. Zo lijkt het me gaaf om af en toe
buiten te sporten en binnen bezig te gaan met freerunning,
nieuwe diabolo trucjes en nog veel meer.
O, en natuurlijk mijn favoriet: Noordpool – Zuidpool, een
superleuk klassikaal spel, maar hoe dit werkt vertel ik
volgend schooljaar. Ik heb er heel veel zin in! Hopelijk
hebben jullie dat ook en kunnen
we er na de vakantie een leuk en leerzaam jaar van maken. Sportieve groet Mike van
der Haar
Mijn naam is Yvet Reijne, ik ben 23 jaar en woon in Dronten. Komend jaar zal ik op de
donderdag en vrijdag voor groep 3 staan. Samen met de groep hoop ik veel plezier te
maken en vooral ook veel te leren. De kinderen zullen daar niet de enige in zijn, want ik
hoop zelf na dit schooljaar mijn diploma te halen op de KPZ. We gaan er dus samen
tegenaan! Leren lezen, schrijven en rekenen; we zijn er klaar voor. Ik heb er in ieder
geval zin in!
Groetjes Yvet

Persoonlijke gegevens wet AVG
U bent van ons gewend dat we zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie, zoals persoonsgegevens.
Onlangs is er een nieuwe Europese wet rondom de bescherming van persoonsgegevens in werking gegaan: de
AVG. Deze wet geldt voor alle sectoren, dus ook voor het basisonderwijs. We nemen onze werkwijzen onder de
loep en ondernemen waar nodig actie, zodat de gegevens van u en uw kind optimaal beschermd blijven.
Voorbeelden van acties zijn:
- u wordt jaarlijks gevraagd over het gebruik van beeldmateriaal van uw kind;
- we sluiten met bedrijven die gebruik maken van digitale gegevens (denk aan de educatieve software)
overeenkomsten, waarin nogmaals wordt bevestigd waar de gegevens voor gebruikt worden;
- op verschillende manieren maken we onze medewerkers bewust van het zorgvuldig omgaan met
privacygevoelige gegevens.
- waar nodig hebben we de beveiliging van ons netwerk aangepast.
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt altijd contact opnemen met Saskia.
Noodgebouw Prokino
Zoals u waarschijnlijk wel is opgevallen staat er een noodgebouw op het plein. Hier zijn de BSO en de
peuterspeelzaal van Prokino naartoe verhuisd. De schommels zijn verplaatst en helaas is ons plein hierdoor iets
kleiner geworden. We zijn erg blij dat Prokino nog naast ons schoolgebouw zit en de samenwerking hetzelfde is
gebleven. Door deze veranderingen hebben we meer ruimte gecreëerd en enkele groepen kunnen formeren wat
ten goede komt voor onze leerlingen.
Gezocht biebouders
Welke volwassen leeswurm heeft interesse in een GRATIS lidmaatschap van de bibliotheek?
Lezen is ontzettend belangrijk: Het draagt enorm bij aan de taalontwikkeling van kinderen. We hebben op school
onze boekencollectie uitgezocht, gesorteerd en ververst en starten dit schooljaar, ism met de Bibliotheek uit
Kampen, met een spiksplinternieuwe en zeer aantrekkelijke schoolbieb.
Maar… deze schoolbibliotheek slaagt alleen bij voldoende ouderhulp. Om die reden zoeken we biebouders die
hierbij willen helpen. Je inzet wordt beloond met een gratis lidmaatschap van de bieb. Wat moet je daarvoor doen?
- Je bent op maandag, dinsdag of donderdagochtend van 8.30u tot 9.00u beschikbaar op school;
- Je begeleidt en adviseert (jongere) leerlingen bij het inleveren en uitlenen van boeken;
- Je zorgt ervoor, samen met de leerlingen, dat de schoolbibliotheek er netjes uit blijft zien;
- Je geeft s chool tips over de aanschaf van nieuwe boeken;
- Je etaleert boeken bij een bepaald thema.
Ervaring is niet nodig, maar enthousiasme wel! Je wordt begeleid door onze leesconsulent van de Bibliotheek.
Welke leeswurm wordt hier blij van? U kunt zich opgeven bij Saskia. (saskia@engelenbergschool.nl)

Gezocht leesouders
Sinds vorig jaar zijn wij overgestapt op duo-lezen en tutor-lezen. Door deze nieuwe invulling is de rol van de
leesouders veranderd. Ouders begeleiden geen leerlingen, maar houden toezicht bij groepjes leerlingen of ze
daadwerkelijk serieus duo-lezen of tutor-lezen.
Wilt u ons helpen met deze vorm van leesonderwijs? We zijn op zoek naar enthousiaste, positieve en oplettende
ouders voor maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen van 8.30 uur tot 9.00 uur. U kunt zich opgeven bij Saskia
(saskia@engelenbergschool.nl).

