Agenda april
05 april
12 april
14 april
14 april
15 april t/m 18
april
19 april
20 en 21 april
22 april
23 april t/m
8 mei

Jarig deze maand
Groepenshow groep 6
Schoolreis groep 1/2a+b
Groepenshow groep 7
Groep 1 t/m 3 zoeken eieren in
de tuin bij Myosotis.
Paasvakantie
Bevrijdingsloop
Eindtoets IEP voor groep 8
Koningsspelen op school
Meivakantie. Veel plezier!

Welkom
Nieuw op school deze maand is: Keet Rameijer
Wij wensen Keet veel leerplezier op ods Engelenberg.

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

Julie Wezenberg
Seerah Al Hamdani
Luc Arends
Janne Bakker en Keet Rameijer
Zahra Overdijk
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

Opbrengst verkoopactie Kerst
Het Engelenpanel heeft een geweldige kerstactie
georganiseerd voor ons nieuwe schoolplein. De
kinderen hebben ontzettend veel verkocht en dat
heeft het volgende bedrag opgeleverd: €2757,46
Alle verkopers, hulptroepen en vooral kopers enorm
bedankt voor jullie inzet.
De volgende actie is onze jaarlijkse sponsorloop in
mei.

Bevrijdingsloop
De Kamper Oranje vereniging en de atletiekvereniging AV ISALA ‘96 organiseren eindelijk weer de
bevrijdingsloop en wel op: dinsdag 19 april 2022. Dit evenement zal plaatsvinden op de 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?
Koningsspelen
Op vrijdag 22 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. 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, want wij zorgen voor een koninklijk tussendoortje. Om 12.00u eindigen de
Koningsspelen en zijn de leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij. De groepen 5 t/m 8 gaan ‘s middags gewoon tot
15.00u naar school.

Speelgoed lenen bij de Speel-O-Theek
Is je kind snel uitgekeken op zijn of haar speelgoed en ligt het in de weg? Of zoek je materiaal waarmee je
spelenderwijs kan oefenen met rekenen en taal met je kind? Neem eens een kijkje bij Speel-O-Theek
't Hobbelpaard in Kampen: een bibliotheek voor speelgoed. Bij de Speel-O-Theek kun je speelgoed lenen en
uitproberen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Zo is er voor je kind altijd iets nieuws om mee te spelen. Ook is er
educatief speelgoed te leen. Handig om thuis verder te oefenen met waar ze op school mee bezig zijn. Want
spelen is niet alleen leuk, maar ook nodig voor de ontwikkeling. De contributie bedraagt € 22,50 per jaar,
hiervoor mag je 2 stuks speelgoed per keer lenen voor maximaal 3 weken. De Speel-O-Theek is gevestigd in
wijkcentrum Reyersdam aan de Reijersdijk 2.
Website: www.speelotheekhobbelpaard.nl

