Agenda april

Jarig deze maand

02 april
04 april
05 april
09 april
11 april
12 april
16+17 april
17 april
18 april

Groepenshow groep 3.
Schoolreis groep 1/2a+b.
Kleuters zijn vrij!
Schoolfotograaf
Groepenshow groep 4.
Koningsspelen!
Eindtoets IEP voor groep 8.
Bevrijdingsloop, aanvang 17.00u
Groep 1 t/m 4 zoeken eieren in
de tuin bij Myosotis.

19 april t/m
5 mei

Meivakantie. Veel plezier!

7 mei

Groep 4 gaat naar Quintus om
mee te doen met de voorstelling
“Paniek in het orkest”.

02 april
04 april
05 april
09 april
10 april
12 april
13 april
14 april
17 april
20 april
21 april
22 april
27 april
30 april

Thijs Bastiaans
Marens Vahl
Julie Wezenberg
Luc Arends
Janne Bakker
Malou Brouwers
Merijn Brouwers
Demi Lozeman
Nikki Doorn
Atilla Tijt
Féron van Leeuwen
Lukas Valk
Róbin de Boer
Sil Huisman en Luka Botic

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 14
Week 15
Week 16
Week 19

Rennen doe je op het plein. Binnen
moet je rustig zijn.
Tot de pauze is het op de gang stil,
omdat je daar dan rustig werken wil.
Als ik zeg “Stop!”, houd je op.
Zeg niet “Nee”, maar: “Speel je mee?”

Groep 3 t/m 8:
Week 14+15
Week 16+19

Tot de pauze is het op de gang stil,
omdat je daar dan rustig werken wil.
Ruim je spullen netjes op, dan blijft
de klas tiptop.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 9 april komt de schoolfotograaf bij ons op school om leuke foto’s te maken. Er worden groepsfoto’s en
pasfoto’s gemaakt. Om 08.30 uur starten we met de foto’s voor de broertjes en zusjes. De broertjes en zusjes die
nog niet op school zitten mogen natuurlijk ook op de foto. De foto’s worden gemaakt in de Engelenbak of
speelzaal. Wij vragen u vriendelijk om in de gang te wachten bij de directiekamer.
Een tip van de fotograaf: door kleurrijke kleding te dragen komt de foto beter tot zijn recht. Uw medewerking
hierbij leidt tot het beste resultaat. Na een aantal weken ontvangt u de inlogcode om de schoolfoto’s online te
bestellen. Als u de stappen nauwkeurig volgt, krijgt u de foto’s thuis toegestuurd.
Voor vragen kunt u terecht bij Saskia.
Koningsspelen
Op vrijdag 12 april vieren wij Koningsdag op school en doen wij mee aan de Koningsspelen. Deze dag mogen alle
leerlingen verkleed op school komen. Denk bijvoorbeeld aan de kleuren rood, wit, blauw en oranje, maar andere
koninklijke outfits worden ook zeer gewaardeerd.
We starten om 8.30u op het plein om deze dag te openen met een dans. Alle leerlingen verzamelen zich bij de
leerkracht. Na de muzikale opening gaan alle leerlingen naar de groep. De hele ochtend staat in het teken van ‘oud
Hollandse’ spelletjes. Er worden groepjes gemaakt van leerlingen uit groep 1 t/m 8 en zij vermaken zich de hele
ochtend met sport en spel. De leerlingen hoeven geen eten en drinken mee te nemen, wij zorgen voor een
koninklijk tussendoortje.
Om 12.00u eindigen de Koningsspelen en zijn de leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij. Groep 5 t/m 8 gaat ‘s middags
gewoon tot 15.00u naar school.
Bevrijdingsloop
Ook dit jaar organiseren de Kamper Oranje vereniging en de atletiekvereniging AV ISALA ‘96 weer de jaarlijks
terugkerende bevrijdingsloop en wel op: woensdag 17 april 2019. Dit evenement zal plaatsvinden op de kunststof
atletiekbaan van AV ISALA ’96, die te vinden is op het sportpark Hagenbroek in Kampen.
Het wedstrijdprogramma:
17.00u:
Meisjes 6 jaar
17.08u:
Jongens 6 jaar
17.15u:
Meisjes 7 jaar
17.23u:
Jongens 7 jaar
17.30u:
Meisjes 8 jaar
17.38u:
Jongens 8 jaar
17.45u:
Meisjes 9 jaar
17.53u:
Jongens 9 jaar
18.00u:
Leerkrachten + stagiaires en ondersteunend personeel
18.08u:
Meisjes 10 jaar
18.15u:
Jongens 10 jaar
18.23u:
Meisjes 11 jaar
18.30u:
Jongens 11 jaar
18.38u:
Meisjes 12 jaar
18.46u:
Jongens 12 jaar
19.00u:
Kamper Mijl
19.15u:
Scholen estafette ( 5 x 200 meter)
We hopen op zoveel mogelijk support. Komt u ons ook aanmoedigen?

Gezocht: Kookmoeders
De vrijdagmiddag is de leukste middag van de week. Er wordt geknutseld, getekend en gekookt met alle
bovenbouwers van de school. Voor de kookworkshops, 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: Overblijfouders
Wie, o wie wil het team overblijfmoeders ondersteunen door zich beschikbaar te stellen als overblijfouder? In geval
van ziekte, of bij een groot aantal overblijvers kan er een beroep op u worden gedaan. Meer info hierover kan
verkregen worden bij Saskia.
Gezocht: Schoolkrant lay-out
Onze leerlingen van groep 6, 7 en 8 zijn altijd heel druk met het vullen van onze schoolkrant. De lay-out wordt
verzorgd door een ouder en dat is Joukje Salakay. Helaas kan zij de juli-editie niet verzorgen en daarom zijn we op
zoek naar een ouder die de lay-out voor ons kan verzorgen. Joukje legt hieronder uit wat er van je verwacht wordt.
Joukje:
Is puzzelen je hobby, maar heb je nooit prijs?
De school brengt 2 x per jaar een super puzzel uit, bestaande uit teksten, foto's en pagina's om te vullen. Je prijs:
altijd honderden blije gezichtjes die vol trots de school uit lopen met jouw gestylde schoolkrant. Ben je handig met
computers, creatief en houd je van puzzelen? Geef je dan op bij Saskia. DAT KAN EEN MENS GELUKKIG MAKEN!

Ertuğrul nieuwe baan
Beste ouders,
In 2012 kwam ik voor het eerst stage lopen op ods Engelenberg. Dat was een ontzettend gezellig en leerzaam jaar.
Ik dacht bij mijzelf: hier wil ik later wel als leerkracht gaan werken. Dat stelde ik tevens als doel. In het jaar 2017/2018
kruisten onze wegen weer en kwam ik hier mijn afstudeerstage van de Pabo doen. In juni 2018 behaalde ik mijn
diploma en kreeg ik tevens de mogelijkheid om het daaropvolgende jaar hier fulltime te mogen werken.
Ik ben iemand die van uitdagingen en vernieuwingen houdt. Na lang wikken en wegen, heb ik besloten om na de
zomervakantie een grote stap te gaan zetten. Volgend schooljaar ga ik werken op een basisschool in Amsterdam.
Afscheid nemen doe ik pas in juli. Via deze weg wilde ik jullie op de hoogte stellen van de keuze die ik heb
gemaakt.
Groet, Ertuğrul
Roken buiten het schoolplein
Iedereen wil dat kinderen spelen in een gezonde en veilige omgeving. Met een rookvrije speelplek geef je het
goede voorbeeld aan kinderen en voorkom je bovendien het schadelijke meeroken.
Bij het ophalen van de leerlingen om 12.00u en 15.00u zijn er ouders, opa’s of oma’s die roken. Wij kunnen dit
natuurlijk niet verbieden, maar we hopen op een stukje bewustwording. U kunt op een eenvoudige manier zelf het
goede voorbeeld geven, door niet meer te roken in de buurt van de kinderen. We hopen op uw medewerking.

