
Agenda december

03 december

06 december
23 december

24 december

25 december
2021 t/m
10 januari
2022

10 januari
2022

Sinterklaas komt op school!
Alle leerlingen zijn om 12.00
uur vrij.
MR vergadering 19.30 uur.
Het kerstdiner ‘s avonds vervalt.
Kerstlunch op school, alle
kinderen blijven over in de
eigen groep. Om 14.30 uur zijn
alle kinderen vrij.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen
vrij en start de kerstvakantie.

Kerstvakantie!!!
Fijne feestdagen en tot volgend
jaar!

Let op! Studiedag voor het
team: alle kinderen zijn
vrij! Een dag langer vakantie.

Jarig deze maand

03 december
14 december
15 december
24 december
27 december
30 december
31 december

Job Voerman
Bas Dalsem
Jayson Ruiter
Anouk Lozeman
Abdu Alnabelsi
Maartje Vos
Daley van Vliet

Jarig in januari 2022

01 januari
03 januari
06 januari
11 januari
14 januari
15 januari
21 januari
22 januari

26 januari
28 januari
30 januari

Luc Mulder
Imke Scholten
Emmy Roelofsen
Sjenna Wijnhoud
Merel van den Belt
Evie Post
Meike Post
Björn van ’t Veen en Sven van ‘t
Veen
Bas van Zuthem
Danique van der Meer
Souray Rezaie



Sinterklaas
Vol verwachting klopt ons hart…. zou de Sint dit jaar wel een bezoek aan de Engelenberg kunnen brengen?
Wij hopen dat hij ons op vrijdag 3 december gewoon komt verblijden met zijn komst.
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht en gaan net zoals elke andere dag de school binnen. Daarna
zullen de kinderen samen met de leerkrachten de Sint en zijn pieten verwelkomen in de school.
We vieren de rest van de ochtend op passende wijze Sinterklaas en om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij.
Iedereen krijgt deze ochtend wat te drinken en wat lekkers, maar geef ook gewoon een pauzehap mee aan uw
zoon of dochter. De kinderen van groep 5-8 hebben lootjes in de groep getrokken en maken dit jaar een surprise
met een gedicht. De surprise met gedicht leveren ze, voorzien van een naam, op donderdag 2 december al in bij
de leerkracht. We hopen er ook dit jaar weer een mooi feest van te kunnen maken en dat we Sint volgend jaar
weer met alle ouders, broertjes en zusjes kunnen ontvangen op het plein.
Namens de Sinterklaascommissie

Kerst
De Sint heeft zijn hielen nog maar net gelicht of we beginnen alweer met de voorbereidingen voor het kerstfeest.
We zijn blij dat we dit jaar een mogelijkheid hebben gevonden om op donderdag 23 december kerst te kunnen
vieren op school. Het kerstdiner ‘s avonds komt te vervallen in verband met de huidige corona maatregelen.
Daarom gaan we genieten van een kerstlunch in de eigen klas.
Groep 5 verzorgt de kerstshow. De groepen 1 t/m 4 mogen na de lunch de show in de Engelenbak bekijken. De
groepen 6 t/m 8 doen na de lunch een kerstactiviteit in de eigen groep, omdat zij 's morgens al naar de kerstshow
zijn geweest. In verband met de kerstlunch zijn de kinderen donderdagmiddag 23 december om 14.30 uur vrij.
We maken er een gezellig kerstfeest van!
Namens de kerstcommissie

Verkoopactie Engelenpanel
Er wordt hard gewerkt aan het ontwerp van ons nieuwe schoolplein. Om het nieuwe schoolplein te helpen
bekostigen, hebben de leerlingen van het Engelenpanel een verkoopactie opgezet.
Jullie hulp/begeleiding als ouders is hierin erg belangrijk. Daarom nemen we de belangrijkste punten graag met
jullie door:

- Alle leerlingen hebben een blad gekregen voor de verkoop van kerstproducten.
- De leerlingen proberen vóór 6 december zoveel mogelijk kerststollen, banketstaven en roomboterkransjes te
verkopen. Dit kan uiteraard bij familie, buren etc. Iedere bestelling wordt duidelijk op hun verkoopblad genoteerd.
- De klanten betalen pas bij het afleveren van de producten, dus niet tijdens het bestellen.
- Uiterlijk 6 december moeten alle leerlingen hun blad bij de leerkracht inleveren. Willen jullie controleren of de
ingevulde gegevens duidelijk leesbaar en volledig zijn?
- In de week van 20 december gaan alle leerlingen de bestellingen rondbrengen. Ze krijgen al hun bestellingen +
hun verkooplijst en gaan de bestellingen bezorgen. Klanten kunnen contant betalen of met een QR code met
internetbankieren.
- In elke klas wordt een prijs uitgereikt aan de leerling die de meeste producten heeft verkocht!

Wilt u uw zoon/dochter helpen bij deze actie, zodat we snel kunnen spelen op een prachtig nieuw schoolplein?
Groeten, Het Engelenpanel


