Agenda mei
27 april t/m
13 mei
14 t/m 18
mei
22 mei
23 mei
24 mei
25 mei
30 mei
1 juni

Jarig deze maand
Meivakantie
Korfbaltoernooi groep 3 t/m 8 bij
Korfbalvereniging Wit-Blauw.
Juf Mariëlle is jarig!
De groepen 4/5 vieren de
verjaardagen van juf Sandra, juf
Mariëlle en juf Marijse.
Groepenshow groep 7,
aanvang 19.00u. De kinderen zien
we graag om 18.30u op school.
Groep 3 viert de verjaardagen van
juf Daniëlle en juf Esther.
Het gehele team staakt. De
school is vandaag gesloten.
Inloopochtend 8.30 uur in de
Engelenbak. De koffie staat klaar!

02 mei
03 mei
10 mei
16 mei
18 mei
19 mei
21 mei
22 mei
24 mei
31 mei

Elianne Jalving
Isa Burgman
Tess van der Vecht
Maia Kramer
Linde Bolwerk
Anne Koning en IJze ter Steeg
Linde Lok
Amy de Vries en Bentley Lohman
Tim van Vliet
Jordy Visker

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 20: Er is er maar één die praat, zodat alles
beter gaat.
Week 21: Slaan of schoppen? Daar moet je snel
mee stoppen!
Week 22: Als ik met een werkje stop, ruim ik
alles netjes op.

Groep 3 t/m 8
Week 17+20: Bedenk je eerst goed, voor je iets doet.
Week 21+22: Zoemer? Geen gekwek, meteen op je
plek.

Schoolfoto’s bestellen
U heeft de inlogcode om de schoolfoto’s te bestellen van ons ontvangen. Als u de stappen nauwkeurig volgt via de
website, krijgt u de foto’s thuis toegestuurd. Alles wordt nu rechtstreeks met de ouders geregeld. Via de website
kunt u hulp zoeken bij de helpdesk die te vinden is op de pagina van bestellingen. Tip: leuk idee voor Moederdag!

Staking
De vakbonden hebben de medewerkers van scholen uit de provincies Overijssel en Gelderland opgeroepen om het
werk neer te leggen. De estafette is in Noord-Nederland begonnen en Noord-Brabant en Limburg hebben het
stokje doorgegeven aan Overijssel en Gelderland.
Wij beseffen dat een stakingsdag vervelend is voor zowel ouders als de kinderen. Staken zou niet nodig moeten
zijn en past, gezien de historie, ook niet bij het onderwijs. Zoals ik u eerder al heb aangegeven is het 5 voor 12.
Vacatures kunnen niet meer ingevuld worden, om over ziektevervanging maar niet te spreken. Op onze school
hebben we gelukkig nog geen groepen naar huis hoeven sturen, maar de inspanningen die nodig zijn om dit te
voorkomen zijn buitenproportioneel. U mag weten dat ik dagdelen druk ben met het invullen van ziekteverlof
en/of afwezigheid door andere verplichtingen en ik hierbij het geluk heb dat we zo’n meedenkend team hebben.
Op andere scholen in onze stichting en het land is het al zover dat ze in estafettevorm groepen naar huis moeten
sturen. Er zijn dringend meer leerkrachten nodig. En om deze reden voeren wij actie. Het gehele team van ods
Engelenberg ondersteunt deze actie en daarom is de school op woensdag 30 mei gesloten. Voor de toekomst
van het mooiste vak van de wereld, voor de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de
toekomst van hele generaties kinderen, waaronder die van u.
Bron: Saskia Houwing

Korfbal
Het schoolkorfbaltoernooi is ieder schooljaar het eerste sportevenement na de meivakantie. Dit schooljaar is het
toernooi van maandag 14 mei t/m vrijdag 18 mei, op de velden van Korfbalvereninging Wit-Blauw (op De Maten). U
ontvangt zo spoedig mogelijk het wedstrijdschema. We hopen ook dit jaar op mooi weer en veel support.
Pleinfeest
Op woensdag 20 juni a.s. is het weer zover: ons jaarlijkse pleinfeest! Dit jaar is het thema: ‘Terug naar de Oertijd.’
Het plein en de directe omgeving van school zullen volledig worden omgetoverd in een prehistorische setting,
compleet met holbewoners, mammoeten, en dino’s.
U bent van harte uitgenodigd! We stellen het zeer op prijs als u als bezoeker van dit fantastische evenement
geheel in stijl gekleed komt. Wees creatief en vooral niet te serieus!
U wordt vermaakt met optredens en gezelligheid. Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten. Ook is er
uitgebreid de gelegenheid om te blijven eten, zodat u dit festijn tot het eind kunt bijwonen. (Vergeet uw zakgeld
niet mee te nemen; deze gerechten zijn hun prijs meer dan waard.) Tevens is dit festijn de ultieme gelegenheid om
ouders en teamleden te ontmoeten.

Avond4daagse
De avond4daagse wordt gehouden op maandag 4 juni t/m donderdag 7 juni. Kinderen die met school willen
meelopen kunnen zich, door middel van het antwoordstrookje, opgeven bij de groepsleerkracht. Deze opgavebrief
is meegegeven aan alle leerlingen. Tevens kunnen ouders zich opgeven als begeleider om mee te lopen of om te
helpen bij het uitdelen van een versnapering op één van de eerste drie avonden. U kunt dit invullen op het strookje
van de avond4daagse, dat ingeleverd mag worden bij de groepsleerkracht.

