Agenda april
01 april
02 april t/m 06
april
06 april
08 april
14 april
20 april
20+21 april
26 april
27 april
1 mei t/m
16 mei

Jarig deze maand
Groep 1 t/m 4 zoeken eieren in
de tuin bij Myosotis.
Paasvakantie
Studiedag. Alle kinderen zijn
vandaag vrij!
Schoolfotograaf
MR vergadering 19.30 uur online.
Schoolreis groep 1/2a+b.
Eindtoets IEP voor groep 8.
Koningsspelen op school.
Koningsdag. Alle kinderen zijn
vandaag vrij!
Meivakantie. Veel plezier!

02 april
05 april
09 april
10 april
11 april
13 april
14 april
17 april
19 april
20 april
21 april
22 april
23 april
27 april
28 april
30 april

Thijs Bastiaans
Julie Wezenberg
Luc Arends
Janne Bakker
Zahra Overdijk
Merijn Brouwers
Demi Lozeman
Nikki Doorn en Sofie Marsman
Suus Bottenberg
Atilla Iyi
Féron van Leeuwen en Noor van
Diermen
Lukas Valk
Aydin Veenkamp
Róbin de Boer
Laurens Lokhorst
Luka Botic

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 13
Week 14
Week 15
Week 16
Week 17

Met lachen is niets mis, zolang het maar
niet om een ander is.
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 13+14
Week 15+16
Week 17+18

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.

Corona
Afgelopen weken zijn meerdere collega’s en kinderen getest op Corona. Gelukkig zijn tot op heden alle
uitslagen negatief. Wij hebben op school afspraken gemaakt om het coronavirus buiten de
school te houden. Hiervoor hebben wij de medewerking van iedereen nodig.
Leerkrachten krijgen voorrang bij de teststraat. Hierdoor proberen wij zoveel mogelijk lesuitval te voorkomen.
Echter bij een positieve test zal de groep in quarantaine moeten. Wij informeren u dan zo snel mogelijk via de
schoolapp.
Verkouden, keelpijn of hoesten? Ook bij milde verkoudheidsklachten blijft uw kind thuis.
Wanneer kan uw kind weer naar school:
- Bij een negatieve testuitslag, of
- Minimaal 24 uur volledig klachtenvrij.
Een tip: Als u voor uw kind(eren) een digiD aanvraagt, gaat het testproces sneller en heeft u soms al binnen een
paar uur de testuitslag.
Het is voor ons telkens weer afwegen hoe we het beste kunnen handelen. Voorop staat de gezondheid van
iedereen. Het is belangrijk om samen het coronavirus buiten de school te houden, zodat we het onderwijs fysiek
kunnen voortzetten voor de kinderen.
Schoolfotograaf
Op donderdag 8 april komen Korinne Alberink en Renate van der Heijden bij ons op school fotograferen. Zij
maken een portret van jullie kinderen zoals ze écht zijn: lief, stoer, eigenwijs of juist een beetje verlegen.
Hierbij enkele tips en opmerkingen zodat alle kinderen er straks goed op staan:
● Alle portretfoto’s worden gemaakt met een witte achtergrond;
● Laat uw kind vooral aantrekken waar hij/zij zich het fijnst in voelt;
● De kinderen mogen hun favoriete pet of andere accessoires meenemen: Indien mogelijk worden
meerdere beelden per kind, mèt en zonder accessoire, gemaakt;
● Was het gezicht voordat uw kind naar school gaat. Zeker bij close up foto’s valt ieder vlekje al snel op;
● Voor kinderen is het prettig om een knuffel of iets anders vertrouwds mee te nemen. En daarnaast
maakt de knuffel het op de foto gaan extra gezellig!
Enkele aanpassingen ivm Corona:
● We hanteren de maatregelen van het RIVM en houden zoveel mogelijk afstand;
● We fotograferen uiteraard de broertjes en zusjes die op school zitten. Helaas kunnen wij de broertjes en
zusjes die (nog) niet op school zitten niet samen fotograferen.
Koningsspelen
Op maandag 26 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 in de klas en de hele ochtend staat in het teken van koninklijke spelletjes.
Alle leerlingen lunchen gezamenlijk op school en zijn om 14.30u vrij en de volgende dag op Koningsdag uiteraard
ook. Ze komen dan woensdag 28 april weer op school.
Bevrijdingsloop en Avondvierdaagse
Door Corona gaan verschillende evenementen niet door. Dit jaar zijn de bevrijdingsloop en de avondvierdaagse
al afgelast. Wij verwachten dat het korfbaltoernooi dit jaar ook niet zal doorgaan.

De MR is weer compleet!
Na het ontstaan van een vacature in de MR, zijn we inmiddels weer aangevuld met twee ouders. Zij stellen zich
graag hieronder aan jullie voor.
Met de aanvulling van Tina Reitsma en Govert Kruijtzer bestaat de MR uit 4 Ouders en 3 leraren. Sebastiaan
Bastiaans zitting namens de ouders zal dit schooljaar nog afmaken en dan zijn we weer in de juiste verhouding 3
ouders en 3 leraren.
Dit jaar is voor iedereen bijzonder en vraagt veel flexibiliteit en aanpassing. Vanuit de MR denken en praten we
mee om zo’n prettig en leerzame basisschool tijd te geven aan onze kinderen. Wij leggen hiervan verslag in de
notulen die zijn te vinden op de site van de school. Heb je behoefte aan contact met de MR of wil je ideeën
delen, mail ons naar: mr@engelenbergschool.nl
Groet,
Jeroen Bolwerk
Hallo allemaal,
Ik zal mezelf als nieuw lid van de MR voorstellen want naast deze nieuwe rol ben ik een
voor velen misschien ook een "nieuw gezicht".
Mijn naam is Tina Reitsma, 40 jaar en woon sinds 2019 in de fijne wijk Kampen Zuid,
samen met Rob (klas 2b) en Els.
Door de week houd ik me bezig met het doceren van MBO studenten aan het Deltion
College te Zwolle, binnen het college Gezondheidszorg en Welzijn. Hier ben ik naast
docent en mentor ook teamdeskundige passend onderwijs.
Ik hoop jullie als ouders binnen de MR een stem te geven. En met de overige leden
mooie initiatieven te kunnen oppakken en uitwerken.
Daarbij hoop ik dus dat jullie je vrij voelen om ideeën of bijzonderheden bij mij neer te
leggen.
Groeten,
Tina
Beste Engelenbergers,
Dit jaar heb ik me aangemeld voor de medezeggenschapsraad van de school. Ik ben
zelf opgegroeid in Den Haag en heb sindsdien op verschillende plekken gewoond. Mijn
dochter, Fenne (groep 3) is in Arnhem geboren en sinds een paar jaar woon ik in
Kampen. Als hobby’s speel ik hockey, puf ik mee op bootcamp en programmeer ik op
de computer. Ik werk, momenteel thuis, bij een Amerikaans ingenieursbureau aan
problemen die voorkomen in de olie en gaswinning. Ik vind het leuk om betrokken te
zijn bij de school en hoop een bijdrage te kunnen leveren aan het opzetten en
onderhouden van activiteiten rond de school. Ik zou het mooi vinden om te kijken of
we de kinderen meer mee kunnen geven van techniek (computers programmeren of
robots bouwen) en duurzaamheid (schooltuintjes op het schoolplein?) of een
combinatie daarvan (zonnepanelen op de school?). Ik kom graag met jullie in gesprek
en zoek de samenwerking op voor een nog prettigere school
Met vriendelijke groet,
Govert Kruijtzer

