
Agenda oktober

03 oktober
04 oktober
06 oktober
08 oktober

13 oktober
15 oktober
15 oktober
17 oktober
18 t/m 22
oktober

Juf Sandra is jarig!
Juf Bernadet is jarig!
Opening Kinderboekenweek
Studiedag voor het team:
alle kinderen zijn vandaag vrij!
Schoolvoetbal meisjes
Schoolvoetbal jongens
Afsluiting Kinderboekenweek
Juf Atke is jarig!
Herfstvakantie

Welkom
Nieuw op school deze maand is: Juul
Wij wensen Juul veel leerplezier op ods Engelenberg.

Schoolfruit
Vanaf 17 november t/m 22 april mogen wij weer
meedoen aan EU schoolfruit en krijgen wij drie porties
groente en fruit per leerling per week. We vinden het
belangrijk om kinderen gezond te leren eten en
verschillende soorten groente en fruit te laten proeven.
Tijdens de ochtendpauze krijgen alle leerlingen op
woensdag, donderdag en vrijdag groente en fruit. In de
update houden we u op de hoogte van de soorten
groente en fruit die de leerlingen proeven.

Jarig deze maand oktober

01 oktober

04 oktober
05 oktober
09 oktober

10 oktober
12 oktober
15 oktober
21 oktober

22 oktober

Suus van Tintelen en Juul
Knol
Miqér van Leeuwen
Liza Schootstra
Femke van Vliet en Gisella
van der Linden
Taylan Reiber
Reza Jacobs
Saar Hulsman
Tobias Hendriks en Jesse
Burgman
Jesse Bottenberg

Werkgroepen
Wat fijn dat er zoveel behulpzame en enthousiaste
ouders zijn die plaats willen nemen in een
werkgroep/commissie om de activiteiten en feesten
op school te organiseren. Saskia heeft de ouders
geïnformeerd die plaatsnemen in een
werkgroep/commissie. Uiteraard weten we niet hoe
alles gaat lopen met de maatregelen, maar we willen
proberen om zoveel mogelijk activiteiten en
festiviteiten op een verantwoorde manier voor de
kinderen te organiseren.
Namens alle kinderen en leerkrachten, alvast bedankt
voor jullie inzet!



Gezocht: Overblijfouder
We zijn dringend op zoek naar versterking tijdens het overblijven. Wie, o wie wil het team overblijfmoeders
ondersteunen door zich beschikbaar te stellen als overblijfouder? Vooral op maandag, dinsdag of donderdag!
Heeft u interesse of wilt u meer info? Geef het door aan Saskia.

Filmavond en Hotel Engelenberg (save the date!)
Volgende maand op vrijdag 12 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: 12 november 2021, 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 *****.

Kinderboekenweek 2021: "Worden wat je wil”
Op woensdag 6 oktober start de jaarlijkse Kinderboekenweek. Het thema is: ”Worden wat je wil”. We gaan het
hebben over beroepen en daarom mogen de kinderen woensdag 6 oktober verkleed op school komen in de
kleding van hun favoriete beroep. Van ridder tot astronaut, prinses, bakker of dierenverzorger.
Zijn er ouders, bonusouders of grootouders die iets over hun (vroegere) beroep willen komen vertellen op school?
Dat zouden we fantastisch vinden! Geef u dan alstublieft op bij de juf of meester.
Tijdens de Kinderboekenweek wordt er veel aandacht besteed aan boeken, lezen en voorlezen. Elke klas gaat
boeken lezen over beroepen van vroeger, nu of de toekomst.

Voorstellen nieuwe teamleden
Met ingang van 1 oktober komen er twee nieuwe onderwijsassistenten ons team versterken.

Dag ouders en verzorgers,
Sommigen van jullie zullen mij in het afgelopen schooljaar al
wel eens op school gezien hebben, anderen hebben misschien
over mij gehoord van zoon of dochter. Hoe dan ook, ik zal
mijzelf even voorstellen! Mijn naam is Dynette Brinkhuis. Voor
mijn opleiding onderwijsassistent heb ik vorig schooljaar stage
gelopen in groep 5 bij juf Saskia en juf Sandra.
Dit is het team en mij erg goed bevallen en ik ben heel blij te
mogen mededelen dat ik vanaf 1 oktober als onderwijsassistent
aansluit bij het team van ods Engelenberg!
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Ik woon
in Kampen, mijn vriend heet Eddie, en onze dochter heet
Danique. Ze is 10 jaar en zij zit in groep 7 op OJS het Scala in
Kampen. Op het Scala ben ik ruim 2 jaar met veel plezier
overblijfmoeder geweest.
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig. Ik ben enorm
gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan de
ontwikkeling van de kinderen van de Engelenberg.
Hartelijke groet, Dynette Brinkhuis



Hallo allemaal,
Ik ben Marc Vink en ik kom vanaf dit schooljaar het team van ods
Engelenberg versterken. Ik ben afgelopen schooljaar afgestudeerd als
onderwijsassistent en ik heb er heel veel zin in om te gaan beginnen als
onderwijsassistent.
Mijn naam is dus Marc Vink en ik ben 22 jaar oud, ik heb een vader en
moeder en een zusje die studeert in Utrecht. Ik woon nog thuis bij mijn
moeder, samen met onze katten Joey en Mickey.
Zelf ben ik sportief ingesteld: ik voetbal namelijk zelf bij DOS Kampen en
geef daar ook training aan de jongens onder 16 en de keepers in de
leeftijdscategorie van 12-16 jaar.
Ik ben daar in de avonduren en op zaterdag veel te vinden. Verder vind ik
het leuk om gezellig met vrienden wat te gaan doen en ben ik fan van
bordspellen.
Ik heb enorm veel zin in dit nieuw avontuur en ik zal dinsdag t/m vrijdag te
te vinden zijn op school.
Groetjes, Marc Vink

Verslagen MR, OR en Nationaal Onderwijsprogramma school
Wij willen u graag informeren over de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar en de plannen voor het
volgende schooljaar. Op www.engelenbergschool.nl en in de schoolapp kunt u hier alles over lezen.
Nationaal Onderwijsprogramma:
Het ministerie heeft geld beschikbaar gesteld om scholen te helpen om leervertragingen en andere problemen
door corona aan te pakken. Na twee perioden met schoolsluiting en afstandsonderwijs wordt van alle scholen
verwacht dat zij een ‘schoolscan’ uitvoeren. Met dit proces krijgt de school zicht op de vertraging, versnelling en
ontstane of verergerde problematiek. In plaats van een jaarplan hebben wij dit schooljaar een uitgebreid
stappenplan opgesteld dat is gevolgd om de ‘schoolscan’ effectief uit te voeren.
U vindt op de website bij het kopje ‘Onze school’ de schoolplannen. In het ‘Schoolprogramma NPO 2021-2022’ staan
alle plannen, doelen en concrete acties beschreven voor komend schooljaar. U kunt het ook vinden in de schoolapp
onder de tegel ‘Schoolinfo’ bij ‘Jaarplan’.
MR en OR:
U vindt op de website bij het kopje ‘Ouders MR en OR’: de notulen van de MR vergaderingen die we gedurende het
jaar houden; het jaarverslag van de MR; het financieel verslag van de OR; het verslag en goedkeuring van de
kascommissie. U kunt het ook vinden in de schoolapp onder de tegel ‘OR/MR’.
Heeft u hierover vragen? Via mr@engelenbergschool.nl en directie@engelenbergschool.nl zien we uw vragen
graag tegemoet. De MR-, OR-leden en Saskia mag u uiteraard ook persoonlijk aanspreken. U kunt de vragen ook
stellen tijdens de ouderavond van 8 november.

Ouderavond (save the date)
Al twee jaar is er geen Algemene Ouderavond geweest en was er ook geen mogelijkheid om u uit te nodigen in de
klas. Om u op een interactieve wijze te informeren over de werkwijze in de klas organiseren wij maandag 8
november een ouderavond. Deze datum staat niet op de kalender, dus schrijf het dikgedrukt in alle agenda’s!
Tijdens deze avond krijgt u op een actieve wijze informatie van de leerkrachten. Tevens kunt u vragen stellen aan
de leden van de MR, OR en Saskia over de plannen en jaarverslagen die hierboven vermeld staan. Verder informatie
ontvangt u later.

http://www.engelenbergschool.nl/
mailto:mr@engelenbergschool.nl
mailto:directie@engelenbergschool.nl

