Beste ouders,

Jarig deze maand

U wacht ongetwijfeld op meer informatie over het
volledig openen van de school op maandag 8 juni. Wij
hebben helaas nog geen protocol en richtlijnen vanuit
het RIVM en de PO-raad ontvangen. Zodra er meer
duidelijkheid is, hoort u van ons.
Via deze weg wil ik alle ouders enorm bedanken voor
het geduld, de fijne samenwerking en het vertrouwen
dat wij van velen krijgen.

01 juni
02 juni
06 juni
07 juni
09 juni
13 juni
18 juni
20 juni
21 juni

Saskia Houwing
Agenda juni:
30 mei t/m 01
juni
02 juni
08 juni
18 juni
22 juni
22 juni en 23
juni
27 juni

Pinksterweekend
MR-vergadering 19.30u
Schoolfotograaf
Juf Marlous is jarig!
Juf Esther is jarig!
Portfoliogesprekken groep 1 - 7
Meester Jaap is jarig!

22 juni
24 juni
29 juni
30 juni

Sofie Kerkdijk
Joep Hagen en Savannah Dorgelo
Simon van der Burgt
Fien de Boer
Kira Dalsem en Milan Wienholds
Tim Regterschot en Rafael Mulder
India Ilbrink en Cayden Meulhof
Lotte Starke
Daniël Bastiaans, Tiebe Hospers en
Tycho Kiel
Rosah Bottenberg
Fayrouz Chnachi
Niels Weerdmeester
Floor Pruim en Tim Peek

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 23
Week 24
Week 25
Week 26
Week 27

Als ik zeg “Stop!”, houd je op.
Zeg niet “Nee”, maar: “Speel je mee?”
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.

Groep 3 t/m 8:
Week 23+24
Week 25+26
Week 27+28

Als ik zeg “Stop!”, houd je op.
Zeg niet “Nee”, maar: “Speel je mee?”
Bedenk je eerst goed, voor je iets
doet.

Portfoliogesprekken
Op maandag 22 juni en dinsdag 23 juni staan de portfoliogesprekken gepland voor groep 1 t/m 7. In deze bijzondere
tijd krijgen de portfolio’s een aangepaste inhoud: Er komt geen digitaal rapport. Dit vervangen we door speciale
bladzijden van de leerkracht en leerlingen.
De gesprekken zijn dit jaar éénmalig op aanvraag, niet verplicht en vinden plaats middels videobellen.
Een uitzondering vormen de gesprekken voor groep 7. Deze gesprekken zijn verplicht, want we willen graag alle
ouders een pre-advies geven. Verdere informatie over de gesprekken ontvangt u per mail.
Cito toetsen
In juni nemen wij normaliter de Cito-toetsen af. We toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en
daarmee het onderwijs optimaal te kunnen afstemmen op de leerling. We toetsen niet om af te rekenen of als
beoordeling: nooit, en nu al helemaal niet.
Aan het einde van dit schooljaar nemen wij geen Cito-toetsen af: We willen de tijd die we nog hebben effectief
gebruiken en zoveel mogelijk lesgeven.
Echter, we willen wel graag weten hoe de kinderen de periode van thuisonderwijs zijn doorgekomen. Daarom
nemen wij begin volgend schooljaar de Cito-toetsen af. We zien dit als een nulmeting om vanaf daar gericht met
de leerlingen aan de slag te gaan.
Wederom vormt groep 7 een uitzondering. We toetsen in groep 7 om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen
en daarmee de overdracht naar groep 8 zo compleet mogelijk te maken. We nemen alleen de twee belangrijkste
toetsen af: rekenen en begrijpend lezen.
Vakantierooster 2020-2021
Eerste schooldag
17-08-2020
Herfstvakantie
10-10-2020 t/m 18-10-2020
Kerstvakantie
19-12-2020 t/m 03-01-2021
Voorjaarsvakantie
20-02-2021 t/m 28-02-2021
Paasweekend
02-04-2021 t/m 06-04-2021
Koningsdag
27-04-2021
Meivakantie
01-05-2021 t/m 16-05-2021
Hemelvaart (in meivak.)
13-05-2021
Tweede Pinksterdag
24-05-2021
Zomervakantie
10-07-2021 t/m 22-08-2021
In het eerstvolgende maandnieuws krijgt u een overzicht met alle kleutervrije dagen, studiedagen, de gymtijden en
de data van de groepenshows. Deze zullen we ook in de nieuwe schoolkalender vermelden.
Schoolfotograaf
Gelukkig hebben we een datum kunnen prikken om nog voor de zomervakantie schoolfoto’s te maken.
Op maandag 8 juni komen Korinne Alberink en Renate van der Heijden bij ons schoolfoto’s maken. Zij maken een
portret van alle kinderen zoals ze écht zijn: lief, stoer, eigenwijs of juist een beetje verlegen.
Hierbij enkele tips en opmerkingen zodat alle kinderen er straks goed en écht herkenbaar op staan:
● Alle portretfoto’s worden gemaakt met een licht gemêleerde donkergrijze 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, mét en zonder accessoire, gemaakt;
● Voor kinderen is het prettig om een knuffel of iets anders vertrouwds mee te nemen. En daarnaast maakt
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 alleen de broertjes en zusjes die op school zitten. Helaas is er dit schooljaar geen
mogelijkheid om broertjes en zusjes in de school toe te laten die niet bij ons op school zitten;
● Er worden geen groepsfoto’s gemaakt, maar we bieden een alternatief aan: de smoelenkaart;
● Voor groep 8a en 8b maken we een uitzondering. Zij krijgen wel een groepsfoto met de groepsleerkracht.
Herinnering sponsorloopgeld
Veel kinderen hebben het sponsorloopgeld nog thuis liggen. We hebben gevraagd of u dit in een gesloten envelop
of zakje mee wilt geven aan uw kind. Wellicht is het handiger en veiliger om dit sponsorloopgeld over te maken op
onze schoolrekening.
Het sponsorloopgeld kunt u overmaken op: NL35 RABO 0343 4502 75 t.n.v. Stichting OOK ods Engelenberg.
Het is belangrijk voor onze administratie om de naam en groep van de leerling(en) erbij te vermelden.
Schoolreis- en kampgelden
Aangezien het kamp en de schoolreizen dit schooljaar helaas komen te vervallen, hebben wij het schoolreisgeld
teruggestort op uw rekening. Wilt u controleren of u dit heeft ontvangen? Bij vragen kunt u mailen naar
marlous@engelenbergschool.nl
Studiedagen en kleutervrije dagen
Voor de leerlingen waren er nog vrije dagen gepland. De kleutervrije dag op dinsdag 2 juni en de studiedag op
vrijdag 12 juni komen te vervallen en worden reguliere lesdagen.
Gezocht MET SPOED: nieuwe penningmeester voor de ouderraad
Het nieuwe schooljaar komt in zicht en we hebben nog geen nieuwe penningmeester. Wij hopen met deze
laatste oproep een ouder te vinden.
Wilt u betrokken zijn bij de school van uw kind(eren)? Lijkt het u interessant om de inkomsten met betrekking tot
de vrijwillige kinderbijdrage te beheren? Dan is de ouderraad op zoek naar u!
Penningmeester, wat houdt dat in?:
- U heeft twee keer per jaar overleg met de voorzitter van de ouderraad en de medezeggenschapsraad;
- U beheert de financiën van de vrijwillige kinderbijdrage;
- U heeft contact met Saskia over nieuwe ideeën of veranderingen.
Heeft u zin in een relatief rustige, maar toch betrokken taak binnen school? Dit is uw kans! Heeft u vragen of wilt u
meer weten, dan kunt u contact opnemen met Wim en Marije Scholten of Saskia. Wim Scholten:
jwscholten1@gmail.com, 06-2170 5318
Bron: de ouderraad

