Agenda juni:
31 mei
08 juni
11 juni
18 juni
21 juni
22 juni
25 juni
27 juni
28 en 29 juni

Jarig deze maand
Meester Martijn is jarig!
MR-vergadering 19.30u
Studiedag. Alle kinderen zijn
vandaag vrij!
Juf Marlous is jarig!
De kleuters zijn vandaag vrij!
Juf Esther is jarig!
Vossenjacht
Meester Jaap is jarig!
Portfoliogesprekken groep 1 - 7

01 juni
02 juni
06 juni
07 juni
09 juni
13 juni
20 juni
21 juni
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
Rafael Mulder
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
Groep 3 t/m 8:
Week 22+23
Week 24+25
Week 26+27

Week 27
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.
Rennen doe je op het plein. Binnen
moet je rustig zijn.

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.
Rennen doe je op het plein. Binnen
moet je rustig zijn.

Formatie
U bent vast benieuwd naar de groepsindeling en de formatie voor komend schooljaar. Aangezien er binnen
stichting OOK een aantal veranderingen plaatsvinden, moet u helaas nog even geduld hebben. Wij hopen u midden
juni te kunnen informeren over de formatie van 2021-2022.
Vakantierooster 2020-2021
Eerste schooldag
23-08-2021
Herfstvakantie
18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie
27-12-2021 t/m 06-01-2022
Voorjaarsvakantie
21-02-2022 t/m 25-02-2022
Paasweekend
15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie
25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart
26-05-2022 t/m 27-05-2022
Tweede Pinksterdag
06-06-2022
Zomervakantie
18-07-2022 t/m 26-08-2022
In het volgende maandnieuws krijgt u een overzicht met alle studiedagen, de gymtijden en de data van de
groepenshows. Deze zullen we ook in de nieuwe schoolkalender vermelden.
Vossenjacht
Woensdag 23 juni staat ons jaarlijkse pleinfeest op het programma en dat kan helaas niet doorgaan.
Uiteraard willen we voor de kinderen toch een leuke afsluiting van het schooljaar organiseren. Daarom heeft de
pleinfeestcommissie een coronaproof feest voor de kinderen bedacht: een vossenjacht!
Op vrijdag 25 juni is er ‘s morgens een vossenjacht voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en ‘s middags voor de
bovenbouw (groep 5 t/m 8).
Om dit alles zo goed mogelijk te kunnen organiseren zijn wij op zoek naar hulpouders. Onder het motto ‘vele
handen maken licht werk’, vragen wij u om ons te helpen bij onderstaande activiteiten:
❏ Begeleiding tijdens de speurtocht:
U begeleidt een groepje van ongeveer 6 kinderen tijdens de speurtocht.
❏ Vos:
U bent verkleed als vos. Eigen inbreng is wenselijk, wel in overleg met de commissie.
❏ Catering:
U helpt op school met het bereiden van de broodjes knakworst en de traktatie die de kinderen onderweg
krijgen.
Wilt u ons helpen? U kunt zich opgeven bij Saskia (saskia@engelenbergschool.nl) door het volgende door te
mailen:
- Naam ouder:
- Ouder van leerling uit groep:
- Ik help graag bij de volgende activiteit:
➔ begeleiding
➔ vos
➔ catering
- Ik help het volgende dagdeel:
➔ ochtend (onderbouw groep 1 t/m 4)
➔ middag (bovenbouw groep 5 t/m 8)
➔ beide (onderbouw en bovenbouw de hele dag)
Bij voldoende aanmeldingen wordt er een overzicht gemaakt en ontvangt u verdere informatie van ons.
Namens de pleinfeestcommissie en de kinderen: hartelijk dank!

