Agenda september

Jarig deze maand

01 september

02 september
03 september
04 september
05 september
06 september
13 september
19 september
20 september
21 september
24 september

MR vergadering om 19.30 uur in
de lerarenkamer.
07 september Alle kleuters gaan naar de
kinderboerderij.
09 september Juf Liesbet is jarig!
11 september Kleuters zijn vrij!
21 t/m 25
Project: “Week tegen pesten”.
september
23 september ANWB Streetwise voor groep 1
t/m 8.
28 en 29
Startgesprekken groep 1 t/m 8.
september

25 september
26 september
27 september
30 september

Thom van ‘t Veen
Jelmer Hendriksen en Tim van Dijk
Fay van Wijk
Leah Bakker
Lola Rameijer
Mert Bagci en Rob van der Wal
Mees Schipper
Melle Kroon
Davey Buitendijk
Rosa Koning en Yinthe van der
Hoven
Robine Kuper en Michelle Roeland
Qamar al Hai Ali
Robin Hoogstraten
Ziva de Boer

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 36
Week 37
Week 38
Week 39

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 36+37
Week 38+39

Zoemer? Geen gekwek, meteen op
je plek.
Er is er maar één die praat, zodat
alles beter gaat.

Gelukkig nieuw schooljaar!
Welkom terug na zes weken zon, plezier, lol en gezelligheid! We zijn de eerste maandag goed gestart. Het was fijn
om de kinderen weer te ontmoeten, te zien en spreken. We maken er samen een geweldig nieuw schooljaar van!
Gymrooster 2020-2021
Wilhelmina
Dinsdag
:10.15-11.00
:11.00-11.45
Vrijdag
:11.00-12.00
Lelystraat
Dinsdag
:08.30-09.30
Reeve
Woensdag
:08.30-09.30
:09.30-10.15
:10.15-11.00
:11.00-12.00
Vrijdag
:08.30-09.30
:09.30-10.15
:10.15-11.00
:11.00-12.00

groep 3
groep 4
groep 3
groep 6
groep 4
groep 5
groep 8
groep 7
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8

Studiedagen 2020 - 2021 (alle leerlingen vrij)
- maandag 19 oktober 2020 (aansluitend aan de herfstvakantie)
- vrijdag 19 februari 2021 (voorafgaand aan de voorjaarsvakantie)
- dinsdag 06 april 2021 (aansluitend aan het paasweekend)
- vrijdag 11 juni 2021 (na de avondvierdaagse)
Vakantierooster 2020-2021
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart (in meivak.)
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

17-08-2020
10-10-2020 t/m 19-10-2020
19-12-2020 t/m 03-01-2021
19-02-2021 t/m 28-02-2021
02-04-2021 t/m 06-04-2021
27-04-2021
01-05-2021 t/m 16-05-2021
13-05-2021
24-05-2021
10-07-2021 t/m 22-08-2021

Kleutervrije dagen (groep 1/2 is vrij)
- vrijdag 11 september 2020
- maandag 16 november 2020
- vrijdag 22 januari 2021
- maandag 22 maart 2021
- maandag 21 juni 202

Babynieuws
Vol trots mogen wij het heugelijke nieuws met jullie delen dat meester Martijn op
maandag 17 augustus vader geworden is van een prachtige en kerngezonde zoon
Jens van Elp.
Met het kersverse gezin gaat het goed en meester Martijn, zijn partner Marieke en
grote zus Noor genieten volop van elkaar. We wensen Jens veel geluk, liefde en
gezondheid toe.

Gezocht: Jamie Olivers, Herman den Blijkers of ouders die affiniteit hebben met koken.
De vrijdagmiddag is de leukste middag van de week: Er wordt geknutseld, getekend en gekookt met alle
bovenbouwers van de school. Voor de kookbijeenkomsten, waarbij de kinderen altijd erg enthousiast zijn, zijn
we op zoek naar ouders met enigszins culinaire affiniteiten die af en toe willen bijspringen tijdens de kooklessen.
Heeft u interesse of wilt u meer info? Geef het door aan Saskia!
Gezocht: Leesouders
Drie keer per week lezen alle leerlingen tegelijkertijd en daarom zijn wij op zoek naar leesouders. Deze ouders
houden toezicht bij groepjes leerlingen en controleren of ze daadwerkelijk serieus duo-lezen of tutor-lezen.
We zijn op zoek naar enthousiaste, positieve en oplettende ouders voor maandag- en donderdagmorgen van 8.30
uur tot 9.00 uur en dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 13.30 uur. Geef het door aan Saskia!
Gezocht: Overblijfouder
Wie, o wie wil het team overblijfmoeders ondersteunen door zich beschikbaar te stellen als inval- overblijfouder?
In geval van ziekte of bij een groot aantal overblijvers kan er een beroep op u worden gedaan. Heeft u interesse of
wilt u meer info? Geef het door aan Saskia!
Overblijven
Ook dit jaar is het weer mogelijk om tussen de middag van de overblijf gebruik te maken op school. Op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag staat er een team van overblijfmoeders klaar om met de leerlingen te eten en te
spelen. Betalingen voor de overblijf kunnen dit jaar niet contant gedaan worden, maar moeten worden
overgemaakt op IBAN: NL35 RABO 0343 4506 23 t.n.v. ODS Engelenberg te Kampen voorzien van de naam van
uw zoon en/of dochter.
Uit de administratie is gebleken dat er wat ouders zijn met een achterstand van betaling. Wij kunnen ons
voorstellen dat u door de lockdown door het Coronavirus het overzicht even kwijt bent. Deze week ontvangt u van
de overblijfmoeders een bericht als u nog een bedrag open heeft staan. Wij vragen u deze zo spoedig mogelijk te
betalen. Vragen hierover kunt u mailen naar marlous@engelenbergschool.nl.
U kunt de volgende kaarten aanschaffen:
❏
❏
❏
❏
❏

1 - kaart
5 - kaart
10 - kaart
20 - kaart
40 - kaart

€ 2,€ 10,€ 20,€ 37,€ 70,-

Ventilatiesysteem op school
Onze school is voorzien van een ventilatiesysteem. Om precies te zijn van een o
 verdruksysteem. Dit houdt in dat
alle lokalen voorzien zijn van een overdruk in het plafond en daar wordt verse buitenlucht binnen geblazen. De
‘vervuilde lucht’ wordt afgevoerd door middel van overstroomroosters in het plafond naar de gang, om vervolgens
centraal te worden afgezogen en het de school verlaat. De verse lucht die de klas wordt ingeblazen, vermengd zich
niet met de vervuilde lucht.
Situatieschets

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. In de MR zit een oudergeleding die uit drie ouders bestaat. Dit zijn Jeroen Bolwerk, Robert Kalle en
Sebastiaan Bastiaans.
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.
Algemene Ouderavond
Door een steeds lager wordende opkomst in de afgelopen jaren en Corona 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.
Ook vindt u hier de notulen van de MR vergaderingen die we gedurende het jaar houden. Heeft u hierover vragen?
Via mr@engelenbergschool.nl zien we uw vragen graag tegemoet. De MR-leden persoonlijk aanspreken mag
uiteraard ook.
Nieuwjaarsopening voor alle ouders
Schrijf het in de agenda: Op vrijdag 15 januari 2021 is er een nieuwjaarsopening (inloopochtend), waarmee we u
de mogelijkheid geven om op een constructieve manier in gesprek te gaan over onze school. We spreken u graag!
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Jeroen Bolwerk, Robert Kalle en Sebastiaan Bastiaans.
Bron: de medezeggenschapsraad

