Agenda december

Jarig deze maand

05 december
06 december
18 december

Sinterklaas komt op school!
Kleuters zijn vrij!
Kerstzang bij Myosotis door
groep 6.
Kerstshow groep 6 voor ouders.
Aanvang 19.00u.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen
vrij, zodat ze zich kunnen
voorbereiden op de
feestelijke Kerstavond.
Deze start om 17.00u.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen
vrij en start de kerstvakantie.

03 december
12 december
14 december
15 december
16 december
22 december
28 december
29 december
30 december

Kerstvakantie!!!
Fijne feestdagen en tot volgend
jaar!

Daltonregels

19 december
20 december

21 december
22 december
t/m
06 januari

Job Voerman
Nienke Hendriksen en Andrea Valk
Bas Dalsem
Jayson Ruiter
Bodhi Imogene Kalle
Oger Reijn
Sem Kiel
Niels Vos
Megan Supheert

Groep 1/2:
Week 49
Week 50
Week 51
Week 02

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 49+50
Week 51+02

Bedenk je eerst goed, voor je iets
doet.
Zoemer? Geen gekwek, meteen op
je plek.

Sinterklaas
Vol verwachting klopt ons hart…. zou de Sint ook dit jaar een bezoek aan de Engelenberg brengen?
Wij hopen dat hij ons op woensdag 5 december komt verblijden met zijn komst. Om dit goed te laten verlopen,
worden alle kinderen om uiterlijk 8.30 uur op het plein verwacht. Zij zoeken een plekje bij de juf of meester en de
ouders kunnen achter de kinderen gaan staan. We hopen dat veel ouders de Sint en zijn pieten komen begroeten.
Na dit gezellige welkom zal Sint even bijkomen om vervolgens alle kinderen in de klas te bezoeken.
De kinderen krijgen die dag wat te drinken en wat lekkers. Mocht dat niet voldoende zijn voor uw zoon of dochter,
geef dan ook gewoon een pauzehap mee. De kinderen van groep 5-8 leveren hun cadeaus, voorzien van een
naamgedicht, op dinsdag 4 december al in bij de leerkracht.
Om 12.15 uur zijn alle leerlingen vrij.
Namens de Sinterklaascommissie

Kerst
De Sint heeft zijn hielen nog maar net gelicht, of we beginnen alweer met de voorbereidingen voor het kerstfeest.
Dit jaar gaan we genieten van een kerstdiner in de klas. De gezellige kerstsfeer wordt na het diner voortgezet in de
Engelenbak, waar groep 6 de kerstshow verzorgt. Daarna sluiten we het kerstfeest gezamenlijk buiten af.
Vanaf maandag 10 december hangt er op de borden van iedere groep een inschrijfformulier. Hierop kunt u
aangeven dat u voor die groep een hapje voorbereidt. Denk eraan dat de hapjes voor de kinderen zijn en dat u niet
te grote hoeveelheden maakt. Tien tot vijftien hapjes zijn meer dan voldoende.
U kunt zich inschrijven tot en met maandag 17 december.
Donderdag 20 december is het kerstdiner op school.
U kunt uw hapjes tussen 16.45 uur en 16.55 uur naar de klas brengen. Het is fijn als u de hapjes op wegwerpschalen
serveert en zelf voor een warmhoudplaatje zorgt wanneer u warme hapjes maakt.
Het kerstfeest voor de kinderen en de leerkrachten is van 17.00 uur tot ongeveer 18.30 uur.
U kunt afscheid nemen van uw kind bij de buitendeur. Het is de bedoeling dat de kinderen alleen naar binnen gaan
en dat de ouders buiten blijven. De onderbouwleerkrachten (groep 1 t/m 4) staan bij de ingang om de kinderen op
te vangen. De leerlingen gaan om 16.55 uur met de leerkracht naar binnen. Om 17.00 uur gaat het hek van het plein
dicht, in verband met de voorbereidingen voor de gezamenlijke afsluiting.
Vanaf ongeveer 18.30 uur nodigen we u uit op het gezellige kerstplein. Daar kunt u genieten van een lekker hapje,
glühwein en warme chocolademelk. Het Engelenkoor zingt een aantal kerstliedjes op het plein. Het is een
kerstfeest voor de kinderen. Daarom vragen wij u om achter de kinderen te gaan staan om te kijken. Na het samen
zingen mag u samen met uw kind naar huis gaan of nog even napraten op het plein.
Alvast hartelijk dank voor uw hulp en we maken er een gezellige kerstviering van!
Namens de kerstcommissie

Juf Daniëlle
Wij hebben alle ouders per brief geïnformeerd dat er bij Daniëlle een voorstadium van borstkanker is
geconstateerd. Een operatie was noodzakelijk en die stond op woensdag 21 november gepland.
De operatie is goed gegaan en Daniëlle voelt zich naar omstandigheden goed. De pijn is draaglijk en ze is nu
heel rustig aan het herstellen van deze ingreep. Ze heeft van de ouders en kinderen al een prachtige bos
bloemen ontvangen. Daarvoor wil zij iedereen hartelijk bedanken. Kaartjes en tekeningen zijn heel welkom.
Deze mag je inleveren bij juf Saskia en zij zorgt dat het bij Daniëlle komt.

Hoera juf Mariëlle is zwanger
Iedereen jaagt in het leven dromen na en dat geldt ook voor juf Mariëlle.
Vanaf nu mag iedereen het weten: Juf Mariëlle verwacht in juni een kleine! We zijn heel blij voor haar!
Wanneer Mariëlle met zwangerschapsverlof gaat en wie haar gaat vervangen, hoort u als deze informatie bekend
is. Wij wensen haar een fijne zwangerschap!

Verslag inloopochtend 07-11-2018
De eerste inloopochtend van dit schooljaar is door een aantal ouders bezocht. Dank voor alle input en
belangstelling! Hieronder staan de onderwerpen die zijn besproken en de reactie van Saskia namens de
Engelenbergschool. Vragen? Stel ze gerust aan Marije Scholten of Mariska van Woerden van de schoolraad.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Meer aandacht voor Sint Maarten lopen;
Reactie: de school heeft besloten om vanuit de werkdrukverlaging zeer kritisch te kijken naar welke
thema's aandacht krijgen. Kwaliteit in wat we doen vinden wij belangrijker dan kwantiteit. Er is voldoende
aandacht vanuit de wijken en de binnenstad.
Teleurstelling over de lage opkomst van de College Tour;
Reactie: de MR en SR verdiepen zich hierin en nemen alle aangedragen punten van deze ochtend mee.
Binnenkort gaan de MR en SR, in de vorm van een enquête, de ouders om een reactie vragen.
Social Schools;
Reactie: de school is hier bekend mee. Het team is zich aan het oriënteren wat betreft de communicatie
voor ouders en het delen van foto’s.
Is het interessant om een spreker uit te nodigen voor een ouderavond?
Reactie: de school is hier altijd een voorstander van. Een taak voor de MR om dit te onderzoeken.
Om de ouderbetrokkenheid te vergroten op school kwamen er allerlei ideeën voorbij, bijvoorbeeld een
ontbijt of welkom voor nieuwe ouders in groep 1 en 2.
Reactie: de school is heel enthousiast over dit idee en gaat met de MR en SR brainstormen.
Wanneer komt er weer een actie van de politiekids? Komen er meer acties of meer politie voor de
verkeersveiligheid?
Reactie: voorlopig staan er geen acties gepland. De MR en Saskia gaan verder in overleg met de gemeente
over de verkeerssituatie.
Waar is de schoolgids te vinden?
Reactie: in het maandnieuws zal een doorverwijzing komen naar de website, waar veel informatie over de
school vermeld staat.
Namens de Schoolraad en Medezeggenschapsraad

Website
De school probeert zo goed mogelijk met ouders te communiceren middels e-mail, maandnieuws, Facebook en de
website. We willen graag de website even onder de aandacht brengen. Hier kunt u veel informatie vinden die voor
u van belang is:
- home: hier kunt u de schoolgids downloaden;
- maandnieuws: hier kunt u alle nieuwsbrieven vinden. U kunt zelfs nieuws teruglezen van voorgaande maanden;
- onze school: hier vindt u meer informatie over schooltijden, schoolvakanties, dalton, passend onderwijs en het
schoolplan. De rekeningnummers van de schoolraad en school zijn hier ook te vinden;
- ouders MR en SR: hier zijn alle notulen van de medezeggenschapsraad en schoolraad terug te lezen;
- schoolkalender: hier kunt u, naast de papieren versie, de digitale schoolkalender downloaden.

Afscheid Meester Jan
Na 40 jaar werkzaam te zijn geweest als meester, neemt meester Jan op 01-01-2019 afscheid van het onderwijs.
Hij gaat genieten van een vervroegd pensioen en ook nog verhuizen naar Franeker. Het hele team heeft afscheid
genomen van meester Jan en hij wil met onderstaande tekst, op geheel eigen wijze, afscheid nemen van de ouders
en leerlingen.
Meester Jan, bedankt voor al die mooie jaren en we gaan je missen!
Eens op een dag zal het altijd anders zijn. Je kunt plannen op zijn Daltons, maar in de werkelijkheid komt die dag
compleet onverwachts. Zo loop je hard op een zonnige voorjaarsdag en lig je een paar uur later op de intensive
care. Na een lange revalidatie zijn drie van de vijf lichte verlammingen weer onder controle. Tussen de oren zit het
goed en we blijven de hersencellen prikkelen door veel te oefenen. Na veertig jaar onderwijs stop ik er mee. In het
begin werkte ik met de eerste Vietnamese bootvluchtelingen en stond ik als beginneling voor de meiden uit Urk
voor de klas op een huishoudschool in Emmeloord. Later via een basisschool in Emmeloord kwam ik in 1980 te
werken op het huidige Meerrijk. Veel projectonderwijs, open lokalen en dynamisch onderwijs met kinderen uit heel
veel culturen. Ik bezocht veel de lokale musea en ging vaak met de kinderen naar buiten. Beroemd werd het
bruggetje van Monet. Na een kort intermezzo op de Dirk van Dijkschool kwam ik te werken op de Engelenberg. Het
Daltononderwijs was niet helemaal onbekend, maar wel pittig in het begin. Na verloop van tijd ontdek je dat ieder
onderwijssysteem een soort muur wordt. Ik heb wat steentjes uit die muur verwijderd en met hulp van kinderen
teruggeplaatst. We gaven ze binnen het systeem een eigen kleur. De laatste jaren was de school volop in
beweging. De kinderen van de laatste groepen hebben een speciaal plekje in mijn herinnering. Ik hoop dat de
komende jaren de kinderen nog vaak buiten het gebouw op excursie gaan, fietsen, zwemmen in de IJssel, spelen in
het park, klimmen in onze klauterboom en ravotten in het natuurpark.
Een groet aan jullie creatieve kinderen, veelal plezierige ouders en meelevende collega’s.
Meester Jan

