
Agenda februari

01 februari
05 februari
09 februari

11 februari
14 en 15
februari
17 februari

19 t/m 27
februari

01 maart

MR vergadering 19.30 uur.
Juf Marianne is jarig!
Ouderavond groep 7 om 20.00
uur in de Engelenbak.
Juf Daniëlle is jarig!
Portfoliogesprekken groep 1 - 7
Adviesgesprekken groep 8.
Juf Marjan (IB-er) is jarig!

Voorjaarsvakantie!!!

Informatieavond Ameland om
20.00 uur.

Welkom
Nieuw op school deze maand zijn: Ayla, Jalou en Flinn.
Wij wensen jullie veel leerplezier op ods Engelenberg.

Jarig deze maand

02 februari
06 februari
07 februari
08 februari
14 februari
16 februari

17 februari
22 februari
29 februari

Ayla Avci
Nicolai Schill en Jalou Kuiper
Storm Rameijer
Bram Kuper en Berkay Reiber
Finn Bonestroo
Tieme vd Berg, Nathan Knarren en
Lola de Vries
Floris Hulsebos
Anna Pruim
Mart Knol

Voorjaarsfeest en sponsorloop uitgesteld
Wegens de beperkingen die er momenteel nog
gelden kan het voorjaarsfeest van vrijdag 18 februari,
zoals we dit wilden vieren, helaas niet doorgaan.
Na het succes van de kerstactie, die georganiseerd
werd voor ons schoolplein, willen we de sponsorloop
van woensdag 30 maart uitstellen.
Uiteraard gaan we ons best doen om het
voorjaarsfeest en de sponsorloop op een later tijdstip
te organiseren.



Informatieavond Ameland
Dit jaar verzorgen we een digitale informatieavond over het schoolkamp van groep 6, 7 en 8 naar Ameland. Heeft u
vragen of bent u benieuwd naar wat we allemaal doen op het kamp? Op dinsdag 1 maart om 20.00 uur zullen wij
u informeren en uw vragen proberen te beantwoorden.
De informatieavond is digitaal te volgen via Google Meet. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar
Mariëlle (marielle@engelenbergschoool.nl) met de volgende informatie:
- naam ouder(s);
- naam leerling en groep;
- mailadres voor een uitnodiging via Google Meet.

Portfoliogesprekken
Vlak voor de voorjaarsvakantie staan de portfoliogesprekken gepland voor groep 1 t/m 7. In groep 8 vinden de
adviesgesprekken plaats, waarbij de leerlingen en ouders aanwezig zijn.  Alle gesprekken moeten vanwege de
maatregelen digitaal plaatsvinden. U ontvangt op dinsdag 1 februari van Schoolgesprek.nl een e-mail met
informatie over het inloggen en het plannen van de portfoliogesprekken op maandag 14 en dinsdag 15 februari. Het
is raadzaam om uw spambox te controleren indien u 's middags nog geen mail heeft ontvangen.

Telefoons en Apple Watches
Telefoons zijn onder schooltijd (van 8.30u tot 15.00u) niet toegestaan. Sommige leerlingen hebben echter ook een
Apple Watch. Aangezien de functies van een dergelijk horloge gelijk zijn aan die van een telefoon, zijn ook deze
apparaten niet toegestaan. Indien kinderen deze toch bij zich hebben, worden deze door de leerkracht ingenomen.
Als het noodzakelijk is dat een leerling deze toch meeneemt naar school, mag deze om 8.30u bij de leerkracht in
bewaring gegeven worden.

Nieuwe maatregelen
U heeft woensdag 26 januari informatie ontvangen over de versoepelingen. De nieuwe versoepelingen betekenen
het volgende:
- Uw kind mag naar school als hij/zij geen klachten heeft;
- Kinderen die milde klachten hebben (hoesten, niezen en keelpijn), mogen naar school bij een negatieve zelftest of
een negatieve testuitslag van de GGD.
- Kinderen hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met een besmette klasgenoot of andere
persoon (bijvoorbeeld huisgenoot). Voorwaarde is wel dat zij geen klachten hebben;
- Advies is om dagelijks een zelftest te doen als zij in contact zijn geweest met een besmette persoon.
- Klassen hoeven niet meer in quarantaine bij drie of meer besmettingen;
- Kinderen die corona of klachten hebben, blijven thuis.
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