Agenda oktober

Jarig deze maand oktober

01 oktober
02 oktober
02 oktober

04 oktober

03 oktober
04 oktober
09 oktober
17 oktober

Startgesprekken groep 1 t/m 8.
Opening Kinderboekenweek
’s Middags schoolvoetbaltoernooi voor de
jongens bij Go Ahead.
Juf Sandra is jarig!
Kleuters zijn vrij!
Groep 6 viert de verjaardag van
juf Sandra.
Juf Atke is jarig! Groep 8a viert
de verjaardag van juf Atke.

21 t/m 25
oktober

Herfstvakantie

06 november

Studiedag voor het team:
alle kinderen zijn vandaag vrij!

Tijs de Jong en Miqér van
Leeuwen
Liza Schootstra
Shadi Alnabelsi
Lola Raciti, Femke van Vliet
en Gisella van der Linden
Taylan Reiber
Saar Hulsman
Bodil Kikkert
Tobias Hendriks en Jesse
Burgman
Jesse Bottenberg
Doeke Huizinga
Sophie Kroon
Arnaud Meijer

05 oktober
06 oktober
09 oktober
10 oktober
15 oktober
17 oktober
21 oktober
22 oktober
25 oktober
26 oktober
30 oktober
Daltonregels
Groep 1/2:
Week 40
Week 41
Week 42
Week 44

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 40+41
Week 42+44

Er is er maar één die praat, zodat
alles beter gaat.
Slaan of schoppen? Daar moet je
snel mee stoppen!

Gewijzigde datum ouderavond
Op maandag 4 november staat er een ouderavond gepland op de schoolkalender. Helaas heeft de spreker deze
avond moeten afzeggen en zijn wij genoodzaakt de ouderavond te verplaatsen. Tijdens de ouderavond krijgt u
informatie over de toekomstige schoolapp en het gebruik hiervan. Aangezien er het nodige gaat veranderen
rondom de communicatie en wij u allen graag goed informeren over deze wijzigingen, gaan wij ervan uit dat we
alle ouders mogen verwelkomen.
De nieuwe datum voor de informatieavond is: maandagavond 25 november. De start is om 19.30 uur. Wilt u
deze in uw agenda noteren of op de schoolkalender aanpassen?
Excuses voor het ongemak.
LET OP! Nieuwe IBAN-nummers
We hebben nieuwe IBAN-nummers!! De oude SNS IBAN-nummers komen te vervallen. Binnenkort ontvangt u een
overzicht van de jaarlijkse bijdragen voor school met de daarbij behorende IBAN-nummers. Kijkt u goed, want het
zijn namelijk verschillende IBAN-nummers waar u het geld op mag storten.
Het IBAN-nummer voor de schoolreis en het overblijven is al bekend. Deze kunt u overmaken op:
IBAN: NL35 RABO 0343 4506 23 t.n.v. ods Engelenberg te Kampen.
Vergeet u niet de naam en groep van de leerling(en) erbij te vermelden. Tevens kunt u de nieuwe
IBAN-nummers vinden op de website.
Filmavond en Hotel Engelenberg  (save the date!)
Volgende maand op vrijdag 15 november is het weer zover: Filmavond en Hotel Engelenberg.
Voor wie: Alle kinderen van groep 1 t/m 8. Buurkinderen en vrienden zijn ook van harte welkom!
Wanneer: 15 november 2019, van 18.30 uur tot ongeveer 20.00 uur (groep 1 t/m 3) en van 19.30u tot ca
21.00u (groep 4 t/m 8)
Wat: In elke klas wordt een film gedraaid. Tijdens deze film wordt er een hapje en een drankje geserveerd. Na de
film verandert voor groep 6 t/m 8 onze school in HOTEL ENGELENBERG *****.
Na de herfstvakantie krijgen alle kinderen een opgavebrief mee.
Kinderboekenweek 2019: "Reis mee!”
Op 2 oktober start de jaarlijkse kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: ‘Reis mee!’ We openen de
kinderboekenweek met een minivoorstelling in de Engelenbak. Na de opening krijgt iedere groep een boek waaruit
gelezen en gewerkt wordt. Ook gaan we samenwerken met Myosotis. Een groep kinderen gaat daar voorlezen aan
de ouderen. Tijdens de kinderboekenweken wordt er veel aandacht besteed aan boeken, lezen en voorlezen.
Werkgroepen
Wat fijn dat er zoveel behulpzame en enthousiaste ouders zijn die plaats willen nemen in een werkgroep om de
activiteiten en feesten op school te organiseren. De werkgroepen zijn inmiddels samengesteld en compleet. T.z.t.
nemen de leerkrachten die eindverantwoordelijk zijn voor het feest contact op met de ouders die plaatsnemen in
een werkgroep/commissie. Namens alle kinderen en leerkrachten, alvast bedankt voor jullie inzet!
Geen Schoolkrant
Helaas hebben wij onvoldoende ouders gevonden die ons kunnen ondersteunen bij het maken van een
schoolkrant. Wij vinden het enorm jammer, maar door het vele werk zijn we genoodzaakt om de schoolkrant te
laten vervallen.

