openbare daltonschool

Engelenberg
SCHOOLKALENDER 2018 - 2019

September
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

1

1 ZOMERVAKANTIE

2 ZOMERVAKANTIE

35

3 WE GAAN KNALLEND HET

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 KLEUTERS VRIJ

19 LIESBET VIERT

20 19.30 - 21.30 UUR:

21

22

23

26 ALLE LEERLINGEN

27

28

29

30

NIEUWE SCHOOLJAAR
STARTEN

36

37

Prinsjesdag

38

24 STARTGESPREKKEN
GROEP 1 T/M 8

39

25 STARTGESPREKKEN
GROEP 1 T/M 8

HAAR VERJAARDAG

VRIJ
VOETBAL MEISJES (KHC)

ALGEMENE OUDERAVOND
MET AANSLUITEND
COLLEGE TOUR

Liesbet jarig

GROEPSBEZETTING SCHOOLJAAR 2018 - 2019
GROEP

MAANDAG
MORGEN

MAANDAG
MIDDAG

DINSDAG
MORGEN

DINSDAG
MIDDAG

WOENSDAG
MORGEN

DONDERDAG
MORGEN

DONDERDAG
MIDDAG

VRIJDAG
MORGEN

GROEP 1/2A

LIESBET

LIESBET

LIESBET

LIESBET

LIESBET

LIESBET

LIESBET

MARLOUS

GROEP 1/2B

LIES

LIES

LIES

LIES

MARLOUS

MARLOUS

MARLOUS

LIES

GROEP 3

DANIËLLE

DANIËLLE

DANIËLLE

DANIËLLE

DANIËLLE

YVET/ATKE

YVET/ATKE

YVET/ATKE

GROEP 4

MARIËLLE

MARIËLLE

MARIËLLE

MARIËLLE

MARIËLLE

MARIËLLE

MARIËLLE

MARIËLLE

MARIËLLE

GROEP 5

ESTHER

ESTHER

ESTHER

ESTHER

ESTHER

PAUL

PAUL

PAUL

PAUL

GROEP 6

SASKIA

SASKIA

SANDRA

SANDRA

SANDRA

SANDRA

SANDRA

SANDRA

SANDRA

GROEP 7A

MARIANNE

MARIANNE

PAUL

PAUL

PAUL

MARIANNE

MARIANNE

MARIANNE

MARIANNE

GROEP 7B

ERTUĞRUL

ERTUĞRUL

ERTUĞRUL

ERTUĞRUL

ERTUĞRUL

ERTUĞRUL

ERTUĞRUL

ERTUĞRUL

ERTUĞRUL

GROEP 8

ATKE

ATKE

ATKE

ATKE

ATKE

SPLITSING

SPLITSING

SPLITSING

SPLITSING

MARJAN

MARJAN

MARJAN

MARJAN

IB

MARLOUS

ICT/DALTON/MO
LOCATIE
DIRECTEUR

VRIJDAG
MIDDAG

SASKIA

SASKIA

SASKIA

SASKIA

SASKIA

SASKIA

SASKIA

OKTOBER
maandag
1

dinsdag

woensdag
3 KINDERBOEKENWEEK

2

THEMA ‘VRIENDSCHAP’

donderdag
4 KINDERBOEKENWEEK

zaterdag

zondag

51 KINDERBOEKENWEEK

6

7

11 KINDERBOEKENWEEK

12 KINDERBOEKENWEEK

13

14

GROEPENSHOW 1/2A
LIESBET

KLEUTERS VRIJ

THEMA ‘VRIENDSCHAP’

THEMA ‘VRIENDSCHAP’

Dierendag

Sandra jarig

40

vrijdag

VOETBAL JONGENS (KHC)

8 KINDERBOEKENWEEK

THEMA ‘VRIENDSCHAP’

9 KINDERBOEKENWEEK

THEMA ‘VRIENDSCHAP’

10 KINDERBOEKENWEEK

THEMA ‘VRIENDSCHAP’

THEMA ‘VRIENDSCHAP’

41

15

16

17

Atke jarig

THEMA ‘VRIENDSCHAP’

18

19

20 HERFSTVAKANTIE

21 HERFSTVAKANTIE

25 HERFSTVAKANTIE

26 HERFSTVAKANTIE

27 HERFSTVAKANTIE

28 HERFSTVAKANTIE

ATKE VIERT
HAAR VERJAARDAG

42

22 HERFSTVAKANTIE

23 HERFSTVAKANTIE

24 HERFSTVAKANTIE

WINTERTIJD: KOMENDE
NACHT GAAT DE KLOK VAN
03.00 NAAR 02.00 UUR

43

29 ESTHER AFWEZIG:

PAUL VERVANGT HAAR

44

30

31

Halloween
SANDRA VIERT
HAAR VERJAARDAG

27

28

29

30

OKTOBER

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

DE SCHOOLRAAD

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Via dit
inspraakorgaan kan een school invloed uitoefenen op eventuele besluiten van het
bevoegd gezag. In de MR hebben vertegenwoordigers van ouders en personeel
zitting.
De oudergeleding wordt via een verkiezing aangesteld, waarbij de MR kandidaten
voorstelt en tegenkandidaten zich bij een verkiezingscommissie kunnen
aanmelden. De teamleden worden vanuit het team gekozen. De leden van de MR
hebben een zittingsperiode van 3 jaar. Ieder jaar treden 2 leden af of worden
herkozen.
Eens per jaar organiseert de MR de algemene ouderavond. Op deze avond wordt het
jaarverslag van de MR en het financieel verslag en de begroting van de schoolraad
besproken. Deze avond wordt meestal gecombineerd met de voorlichting van de
groepsleerkracht(en) aan de ouders. Ook probeert de MR jaarlijks een thema-avond
voor ouders te organiseren. Samen met de schoolraad organiseert de MR
inloopochtenden voor de ouders.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies uit te brengen aan
het bevoegd gezag of om al dan niet instemming te verlenen aan beslissingen van
het bevoegd gezag. De vergaderingen van de MR vinden plaats op school en zijn
openbaar.

De schoolraad heeft als doel vorm te geven aan ouderparticipatie. Door de ouders te
betrekken bij de activiteiten van school, wordt de relatie tussen school-kind-ouder
verbeterd. Tegelijkertijd is er, door gedeelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid
tussen team en ouders, meer mogelijk om een prettige leeromgeving voor de
kinderen te creëren. De schoolraad draagt zorg voor de communicatie tussen team,
daltonouders en de werkgroepen. De schoolraad heeft tevens tot taak het beleid
rondom het fenomeen daltonouder en de werkgroepen te formuleren, verbeteren,
onderhouden en af te stemmen met alle betrokken partijen. Samen met de MR
organiseert de schoolraad inloopochtenden voor alle ouders om op een positieve
en actieve manier mee te denken en te praten over zaken omtrent school.
De schoolraad beheert de vrijwillige kinderbijdrage voor de bestrijding van kosten die
niet uit het gewone leerlingenbudget betaald kunnen worden en om extra uitgave
te kunnen doen ten bate van het onderwijs en de kinderen. Het zou jammer zijn als
bepaalde activiteiten vervallen wegens geldgebrek! Tijdens de jaarlijkse ouderavond
wordt door de penningmeester verantwoording afgelegd en de begroting voor het
komend jaar toegelicht. De hoogte van de bijdrage wordt tijdens deze avond
vastgesteld. Het geld wordt o.a. gebruikt voor: projectavonden, Sinterklaas, Kerst,
voorjaarsfeest, groepenshows, eindfeest groep 8, extra uitstapjes, deelname aan
diverse sportactiviteiten, vervanging sportkleding, bijdrage in kosten
toneelvoorstellingen, bijdrage financiering audiovisuele hulpmiddelen, extra
uitgaven groep 1 t/m 4, excursie kinderboerderij, excursies musea, koken
vrijdagmiddag, etc.
N.B. Het pleinfeest wordt niet bekostigd vanuit de vrijwillige kinderbijdrage,
maar vanuit een gedeelte van de opbrengst van de sponsorloop.
De schoolraad int de vrijwillige kinderbijdrage. De MR heeft instemmingsrecht over
de hoogte en besteding van de bijdrage. Voor ieder kind betaalt u € 25,00 per
schooljaar. U kunt de vrijwillige kinderbijdrage overmaken op rekeningnummer
NL93SNSB0909170851 t.n.v. Schoolraad ods Engelenberg of het bedrag van
de kinderbijdrage in een gesloten envelop meegeven aan uw zoon/dochter.

Namens de ouders zitten in de MR:

Namens het team zitten in de MR:

Robert Kalle (voorzitter) 06 - 41863421
Jeroen Bolwerk
06 - 10971076
Sebastiaan Bastiaans 06 - 11786421

Marianne Koster (secretaris)
Paul Schoe (GMR)
Atke Wegerif

mr@engelenbergschool.nl

GMR
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is de gesprekspartner van
de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen, ons bestuur. Hierin zijn de 6 openbare
basisscholen van de stichting vertegenwoordigd. Vanuit de MR van de ods
Engelenberg is één lid van de oudergeleding en één lid van de personeelsgeleding
vertegenwoordigd in de GMR.

NOVEMBER
maandag

dinsdag
2 LIESBET VIERT

1

HAAR VERJAARDAG

woensdag
3

donderdag
1 ALLE LEERLINGEN

vrijdag

zaterdag

zondag

21 FILMAVOND

3

4

HOTEL ENGELENBERG

VRIJ

44

6

7 08.30 UUR

8

9

10

11

12

13

14 SPONSORLOOP

15

16

17

18

19

20 GROEPENSHOW

21 KLEUTERS VRIJ

22 GROEPENSHOW GROEP 7B

23

24

25

26

27

28

29
27 GROEPENSHOW GROEP 7A

30
28

29

30

5

Marianne
Koopmans jarig

INLOOPOCHTEND

Sint Maarten

45

46

GROEP 1/2B
LIES & MARLOUS

ERTUĞRUL

47

48

MARIANNE

OKTOBER

DE WERKGROEPEN

RAPPORTAGE NAAR OUDERS

Naast de daltonouders bestaan ook werkgroepen. De werkgroepen zijn belast met
het organiseren en plannen van groepsoverstijgende activiteiten. Alle ouders
kunnen actief zijn binnen een werkgroep, dit geldt dus niet alleen voor
daltonouders. Aan het begin van het schooljaar worden ouders hiervoor benaderd.
Binnen de school bestaan de volgende werkgroepen: Sinterklaas, Kerst,
1voorjaarsfeest, lentelunch, pleinfeest, zolder, luizencontrole, en sport.
De feesten worden georganiseerd onder aanvoering en verantwoordelijkheid van
een teamlid. Deze communiceert ook naar de rest van het team en is dus de
schakel tussen team en de werkgroep.
Tijdens de vergaderingen van schoolraad en daltonouders worden de feesten
geëvalueerd.
Ouders met een positieve instelling en interesse voor het wel en wee van de school
zijn altijd welkom. Ook uw hulp is van harte welkom!
Namens de ouders zitten in de schoolraad Mariska van Woerden
(voorzitter) en Wim en Marije Scholten (penningmeesters).

DALTONOUDERS
Ieder jaar worden per groep minimaal twee daltonouders (voor groep 1 en 2 bij
voorkeur drie) geworven door de teamleden. De daltonouder biedt ondersteuning
aan de groepsleerkracht en is aanspreekpunt voor de andere ouders. Direct na het
uitkomen van de maandelijkse nieuwsbrief zal het teamlid met zijn/haar
daltonouders overleggen wat aan ondersteuning wordt verwacht in de komende
maand.
De taken van de daltonouders zijn o.a. het begeleiden van uitstapjes, helpen met
projecten, het beschilderen van de ramen, aanwezig zijn bij feesten, contact leggen
met ouders van nieuwe kinderen, het betrekken van ouders bij activiteiten, etc.

27

Drie keer jaar worden de ouders uitgenodigd voor een 15-minuten gesprek over de
ontwikkeling van het kind. Het eerste gesprek, genaamd startgesprek, vindt plaats
eind september. Tijdens dit gesprek spreken we onze wederzijdse verwachtingen uit
over de ontwikkeling en krijgen ouders de gelegenheid om meer over hun kind te
vertellen. De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar, in maart en
juni een kindportfolio mee naar huis. Tijdens de portfoliogesprekken worden de
ontwikkelingen van de leerlingen besproken aan de hand van een geheel nieuw
ontwikkeld portfolio. Deze willen we graag met ouders bespreken.
De verdeling van de oudergesprekken ziet er als volgt uit:
Groep 1 t/m 7; startgesprek september (verplicht), eerste portfoliogesprek in maart
(verplicht), tweede portfoliogesprek in juni (verplicht)
Groep 8; startgesprek september (verplicht), eerste portfoliogesprek met definitief
advies voor VO in februari (verplicht) en in juli wel een portfolio, maar geen gesprek.
Indien een leerling vertrekt naar een andere school, bijv. i.v.m. een verhuizing of
plaatsing op een school voor speciaal onderwijs, dan verstrekt de school een
onderwijskundig rapport aan de nieuwe school, mits ouders daar toestemming voor
geven. Hierin staat alle relevante informatie betreffende de leerling, die van belang
kan zijn voor de nieuwe school. Indien wenselijk kunt u inzage krijgen in het
onderwijskundig rapport van uw kind.

OUDERS INFORMEREN
Iedere ouder heeft recht op informatie over zijn/haar kind. De website is onze
informatiebron waarop iedereen altijd alle algemene informatie kan lezen.
Alle overige informatie verstrekken wij middels het maandnieuws aan de
ouders/verzorgers. Met ouders die gescheiden zijn maken we, na overleg,
individuele afspraken over de manier waarop informatie bij beide ouders terecht
komt (bijvoorbeeld per e-mail). Mochten er desondanks nog extra mededelingen
zijn, dan ontvangen ouders die in de vorm van een brief of per e-mail van de
leerkracht. Meestal worden deze brieven meegegeven aan het oudste kind van het
gezin.
Diverse protocollen, waaronder pesten, social media, rouwverwerking etc. liggen op
school ter inzage.
Twee maal per jaar verschijnt er een schoolkrant. In deze kinderkrant staan
allerlei tekeningen, gedichten, verhaaltjes, puzzels, etc. van kinderen, maar
ook zijn er mededelingen en andere wetenswaardigheden over de school te
lezen. De schoolkrantredactie bestaat uit leerlingen uit groep 6,7 en 8. Zij zijn
volledig verantwoordelijk voor de invulling van de krant. Dit alles onder begeleiding
van leerkrachten en ouders.

OKTOBER

DECEMBER
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

1

1

2

6 KLEUTERS VRIJ

7

8

9

13

14

15

16

22 KERSTVAKANTIE

23 KERSTVAKANTIE

29 KERSTVAKANTIE

30 KERSTVAKANTIE

48

3

4

5

10

11

12

17

18 10.30 UUR

Sinterklaas

49

50

KERSTZANG MYOSOTIS

SANDRA

AVOND:
KERSTSHOW GROEP 6
(VOOR OUDERS)

51

24 KERSTVAKANTIE
52

19 GROEPENSHOW GROEP 6

25 KERSTVAKANTIE

26 KERSTVAKANTIE

20 AVOND:

KERSTSHOW GROEP 6
TIJDENS KERSTVIERING

27 KERSTVAKANTIE

21 ALLE LEERLINGEN

12.00 UUR VRIJ

28 KERSTVAKANTIE

VERZEKERING

WETTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Mede in verband met de schoolreizen en excursies heeft de Stichting OOK
een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen.

Stichting OOK heeft tevens een verzekering afgesloten voor de Wettelijke

Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op een uitkering als er geen

Aansprakelijkheid binnen de schooldekking voor schade aan derden.

andere verzekeringen zijn, welke in dekking van eventuele schade voorzien.

Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op een uitkering als er geen

In de meeste gevallen zal uw kind voldoende verzekerd zijn. Echter, met

andere verzekeringen zijn, welke in dekking van eventuele schade voorzien.

bovengenoemde aanvullende verzekering zijn alle risico’s bij ongevallen

De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van

tijdens schooltijd uitgesloten!

diefstal, verduistering, vermissing en/of verwisseling van goederen. De
school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen
elkaar toebrengen. Voor schade aan schooleigendommen door de kinderen
kunnen de ouders aansprakelijk worden gesteld.

DEKKING
Deze is geldig van één uur voor tot één uur na schooltijd, of zoveel langer

BELANGRIJK...

als de reis van school naar huis duurt langs de normale weg.

Schade aan jassen, tassen, brillen, fietsen etc. is niet verzekerd!

Kortom tijdens:
-

het gaan naar school

-

het verblijf in en nabij school

-

de terugkeer naar huis

-

alle door school georganiseerde activiteiten,
ook al vallen deze buiten de reguliere schooluren.

De verkeersbrigadiers zijn ook meeverzekerd.

JANUARI
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

1 KERSTVAKANTIE

2 KERSTVAKANTIE

3 KERSTVAKANTIE

41 KERSTVAKANTIE

5 KERSTVAKANTIE

6 KERSTVAKANTIE

7

8

9

10

11 LIES & MARLOUS VIEREN

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 19.00 UUR

24

25 DANIËLLE VIERT

26

27

Saskia jarig

28

29

30 KLEUTERS VRIJ

27
31

28

29

30

OKTOBER

1

Lies jarig

Dries jarig

HUN VERJAARDAG

2

3

SCHOONMAAKAVOND

HAAR VERJAARDAG

4

5

GEVONDEN VOORWERPEN

CULTURELE ACTIVITEITEN

Om verwisseling en zoekraken van eigendommen van de kinderen te
voorkomen, vragen wij u laarzen, jassen, gymspullen, melkbekers, etc. te
voorzien van een naam.
Gevonden voorwerpen worden op de gang bij de kleuters bewaard.
Wanneer uw kind iets kwijt is, kunt u hier terecht. Van tijd tot tijd houden we
“opruiming”. De spullen die wat langer liggen worden dan uitgestald.

Iedere groep brengt jaarlijks een bezoek aan de Stadsgehoorzaal en/of
Quintus, waar één of meerdere toneelvoorstellingen worden bezocht. Ook
worden er geregeld culturele activiteiten in de school georganiseerd, zoals
schoolconcerten en toneelvoorstellingen.

FOTO,S

Om verschillende redenen (algemene hygiëne, kinderen met een allergie,
diervriendelijk gedrag) zijn de meeste dieren in ons schoolgebouw niet
toegestaan (overleg hierover met de leerkracht). Bij wijze van uitzondering
kan tijdens een spreekbeurt een dier worden meegenomen. Dit altijd in
overleg met de groepsleerkracht.
N.B. Op de speelplaats zijn conform de gemeentelijke verordening honden
niet toegestaan!

Van diverse activiteiten worden foto's gemaakt. Indien u bezwaar heeft
tegen plaatsing op de website, dan kunt u dat in het begin van het
schooljaar kenbaar maken. Ook in de eerste nieuwsbrief van het schooljaar
zal deze informatie staan.

GROEPENSHOW
Met toneel, dans, zang en voordrachten verzorgen de groepen eens per jaar
een groepenshow. De ouders van de desbetreffende groep zijn bij de
uitvoering van harte welkom. We proberen de show overdag te laten
plaatsvinden voor alle groepen en ’s avonds voor ouders en andere
belangstellenden. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

MUSICAL EN AFSCHEIDSFEEST GROEP 8
Er wordt jaarlijks een afscheidsavond voor groep 8 georganiseerd. Deze
avond, met activiteiten voor leerlingen, leerkrachten en ouders, wordt
meestal door een aantal ouders georganiseerd. Daarnaast presenteren de
leerlingen van groep 8 voor alle ouders een musical.

DIEREN IN SCHOOL

16

JARIGE KINDEREN
We willen graag de verjaardag van uw kind vieren in de groep. Laat u vooraf
even weten wanneer u dat zou willen laten plaatsvinden?
(Dat hoeft niet altijd op de verjaardag zelf).

TRAKTEREN

25

Probeer het echte zoete snoepgoed te vermijden en trakteer gezond. Denkt
u ook aan de kinderen die geen (varkens)vlees mogen eten en aan de
kinderen die bepaalde allergieën hebben?
Voor de leerkrachten wordt nog wel eens op een bijzondere, traditionele
manier getrakteerd.
Dit is beslist niet nodig, ook zij vinden een stukje kaas, een appel of iets
dergelijks net zo lekker.

FEBRUARI
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

1

2 LIESBET VIERT

3

4

5

6

7 08.30 UUR

13

14

HAAR VERJAARDAG

vrijdag

zaterdag

zondag

1

2

3

8

9

10

5

Marianne jarig

INLOOPOCHTEND

6

11
7

Daniëlle jarig

12

ESTHER AFWEZIG:
PAUL VERVANGT HAAR

18 VOORJAARS

Valentijnsdag

15 ALLE LEERLINGEN

16 VOORJAARS

VRIJ

17 VOORJAARS

VAKANTIE

VAKANTIE

VOORJAARSFEEST

19 VOORJAARS

VAKANTIE

VAKANTIE

25 ADVIESGESPREKKEN

26 ADVIESGESPREKKEN

20 VOORJAARS

21 VOORJAARS

VAKANTIE

Marjan jarig

22 VOORJAARS

VAKANTIE

23 VOORJAARS

VAKANTIE

24 VOORJAARS

VAKANTIE

VAKANTIE

8

GROEP 8

9

PORTFOLIOGESPREKKEN
GROEP 1 T/M 7

GROEP 8

PORTFOLIOGESPREKKEN
GROEP 1 T/M 7

27

28

28

29

30

OKTOBER

GYMNASTIEK

GYMROOSTER

Bewegen is belangrijk voor jonge kinderen. Een deel van het
bewegingsonderwijs in groep 1 en 2 vindt plaats tijdens het buiten spelen.
Zowel ’s morgens als ’s middags wordt er door de kinderen buiten
gespeeld. Alleen bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Ook krijgen de
kinderen bewegingsonderwijs in het speellokaal. Alle lessen worden door
de groepsleerkracht gegeven. Tijdens de gymlessen werken we in een
circuitvorm. Dit houdt in, dat er drie of vier verschillende activiteiten zijn
klaargezet. In het speellokaal leren de kinderen balanceren, klimmen,
zwaaien, springen en lopen.
De kleutergroepen kunnen dagelijks gebruik maken van de speelzaal. Zij
hebben daarvoor gymschoenen nodig. Die kunnen op school blijven. Het is
van belang dat deze kinderen altijd gymschoenen op school hebben,
omdat er niet op vaste tijden gegymd wordt.

Wilhelmina

Groep 3 gymt in de gymzaal Wilhelmina naast de school op
maandagmiddag en dinsdagmorgen. De hogere groepen gymmen in
de Reeve. Groep 4 t/m 8: dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend.
In het eerste maandnieuws vindt u het definitieve gymrooster.
Uit oogpunt van beweging en hygiëne is het van belang dat de kinderen in
sportkleding aan gymlessen deelnemen. Het gebruik van gymschoenen
(met een witte zool) is verplicht. (Spullen, voorzien van een naam, s.v.p.
meegeven in de gymtas van school). Als kinderen om medische redenen
niet mogen gymmen, dient dit schriftelijk meegedeeld te worden.
Omdat we sport en bewegen belangrijk vinden, organiseren we zelf leuke
en sportieve activiteiten.
Ook stimuleren we kinderen om deel te nemen aan diverse buitenschoolse
activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse,
schoolvoetbaltoernooi, schoolkorfbaltoernooi, etc. Bij deelname aan deze
activiteiten is de hulp van ouders onontbeerlijk!

Maandag

13.00 - 14.00

groep 3

Dinsdag

10.15 - 11.00
11.00 - 11.45

groep 3
groep 4

Dinsdag

08.30 - 09.30
09.30 - 10.15

groep 7a ( verzamelen bij de Reeve )
groep 6

Woensdag

08.30 - 09.30
09.30 - 10.00
10.15 - 11.00
11.00 - 12.00

groep 4 ( verzamelen bij de Reeve )
groep 5
groep 7b
groep 8 (zelfstandig naar huis)

Vrijdag

08.30 - 09.30
09.30 - 10.00
10.15 - 11.00
11.00 - 12.00

groep 7b + 8 ( verzamelen bij de Reeve )
groep 7a + 8
groep 5
groep 6 ( zelfstandig naar huis )

Reeve

MAART
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

1

2 LIESBET VIERT

3

4

5

6

7

11

12

13

14

HAAR VERJAARDAG

vrijdag

zaterdag

zondag

1

2

3

8

9

10

16

17

24

9

10

Paul jarig

15

Nationale
Pannenkoekendag
PANNENKOEKENDAG
MYOSOTIS

11

PAUL VIERT VERJAARDAG
START WORKSHOPS

18 WEEK VAN HET

OPENBAAR ONDERWIJS

19 WEEK VAN HET

OPENBAAR ONDERWIJS

OPENBAAR ONDERWIJS

GROEPENSHOW GROEP 5
ESTHER

12

25
13

20 WEEK VAN HET

26

21 WEEK VAN HET

22 WEEK VAN HET

23

28
27

29
28

30 ZOMERTIJD: KOMENDE

OPENBAAR ONDERWIJS

OPENBAAR ONDERWIJS

ALLE LEERLINGEN
VRIJ

27

NACHT GAAT DE KLOK VAN
02.00 NAAR 03.00 UUR

31

OKTOBER

VERLOF EN LEERPLICHT
Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar.
De leerplicht geldt vanaf 5 jaar. Voor de 4-jarigen gelden wel de regels die
de school hanteert over aanwezigheid en het volgen van onderwijs. Dit
betekent dat u geen extra vakantiedagen voor een 4-jarige kunt opnemen.
In het algemeen stromen de kinderen na acht schooljaren door naar de
eerste fase van het voortgezet onderwijs, de basisvorming. Een leerling
moet de basisschool in elk geval verlaten aan het einde van het schooljaar
waarin hij of zij veertien is geworden.
Wanneer u buiten de schoolvakanties om, extra vrije dagen voor uw kind
wilt opnemen, dan is dat niet zonder meer mogelijk. De gronden
betreffende tijdelijke vrijstelling van regelmatig schoolbezoek (extra verlof)
staan in artikel 11 van de leerplichtwet. Toestemming is alleen mogelijk,
indien de “specifieke aard van het beroep” van één van de ouders het
noodzakelijk maakt om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan. Het
aanvraagformulier kunt u bij de directeur en locatieleidster verkrijgen.
Leerlingen krijgen geen verlof als de ouders bijvoorbeeld in verband met
verkeersdrukte eerder willen vertrekken, als vakantiehuisjes goedkoper zijn
buiten het hoogseizoen, e.d. NB: dit geldt ook voor de vier- en vijfjarigen!
De locatiedirecteur is bevoegd verlof te verlenen indien dit om gewichtige
omstandigheden noodzakelijk is. Denk bijv. aan sterfgevallen in de naaste
familie, religieuze gebeurtenissen, ernstige ziekte van de ouders, jubilea
van familie tot en met de 3de graad. Het aanvraagformulier kunt u bij de
directeur verkrijgen.
NB: uitnodigingen van familie (jubilea) of vrienden om buiten de normale
vakanties op vakantie te gaan vallen hier niet onder!

Het is voor u van belang te weten dat bezoek aan dokter of tandarts als
extra verlof dient te worden beschouwd. Gelieve zo min mogelijk onder
schooltijd.
Indien uw kind afwezig is zonder kennisgeving vooraf, dan wordt dit ook als
extra verlof beschouwd. U doet er verstandig aan de school op de hoogte te
stellen wanneer uw zoon of dochter niet aanwezig kan zijn door ziekte of
andere onvoorziene omstandigheden.
Voor vragen over verlof kunt u terecht bij de directie van de school of bij de
leerplichtambtenaar. Het algemene nummer van het team Onderwijs van
de gemeente Kampen is: 038 – 3394144.

ZIEKTE EN VERZUIM
U wordt dringend verzocht de melding van ziekte of verzuim, schriftelijk per
e-mail of telefonisch te doen tussen 08:10 uur en 09:00 uur.
Een berichtje doorgeven via een andere leerling raden wij u sterk af, omdat
daardoor misverstanden kunnen ontstaan.
Als wij geen tijdige melding van afwezigheid ontvangen, zullen wij vanaf
ongeveer 09:00 uur zelf contact met u zoeken. Bij (vermoeden van)
spijbelen zullen we de ouders daarover bevragen. Zonodig is er contact met
de leerplichtambtenaar.

APRIL
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

1

2 GROEPENSHOW GROEP 3

3

4 SCHOOLREIS GROEP 1/2

51 KLEUTERS VRIJ

6

7

8

9 SCHOOLFOTOGRAAF

10

11 GROEPENSHOW GROEP 4

12 KONINGSSPELEN

13

14

15

16 IEP-TOETS GROEP 8

17 IEP-TOETS GROEP 8

18 EIEREN ZOEKEN MYOSOTIS

19 PAASVAKANTIE

20 PAASVAKANTIE

21 PAASVAKANTIE

DANIËLLE

14

MARIËLLE

15

22 PAASVAKANTIE
17

23 MEIVAKANTIE

24 MEIVAKANTIE

25 MEIVAKANTIE

26 MEIVAKANTIE

Eerste Paasdag

27 MEIVAKANTIE

Tweede Paasdag

28 MEIVAKANTIE

Koningsdag

Marjolijn jarig
29 MEIVAKANTIE

18

Goede Vrijdag

BEVRIJDINGSLOOP
SPORTPARK HAGENBROEK

16

30 MEIVAKANTIE

27

28

29

30
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SCHOOLTIJDEN
MAANDAG

SCHOOLREIZEN

alle kinderen

08.30 - 12.00 uur

In het schooljaar organiseren we voor alle groepen schoolreizen.

alle kinderen

13.00 - 15.00 uur

Groep 1/2 heeft elk jaar een feestelijke dag, bijvoorbeeld in Ballorig. De
groepen 3, 4 en 5 gaan met de bus een dag uit, bijvoorbeeld naar Burgers’

DINSDAG

alle kinderen

08.30 - 12.00 uur

Zoo. De groepen 6, 7 en 8 gaan 4 dagen op schoolkamp naar Ameland,

alle kinderen

13.00 - 15.00 uur

waar een gevarieerd en educatief programma wordt gevolgd.

WOENSDAG

alle kinderen

08.30 - 12.15 uur

De kosten voor het schooljaar 2018-2019 bedragen:

DONDERDAG

alle kinderen

08.30 - 12.00 uur

Groep 1 & 2

25 euro

alle kinderen

13.00 - 15.00 uur

Groep 3 t/m 5

30 euro

Groep 6 t/m 8

85 euro

VRIJDAG

alle kinderen

08.30 - 12.00 uur

groep 5, 6, 7 en 8

13.00 - 15.00 uur

De genoemde bedragen kunnen overgemaakt worden op SNS
bankrekening NL37SNSB0921261357 t.n.v. Engelenbergschool te Kampen
o.v..v. de naam en klas van uw kind(eren).

MEI
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

1 MEIVAKANTIE

2 MEIVAKANTIE

vrijdag
31 MEIVAKANTIE

zaterdag
4 MEIVAKANTIE

zondag
5 MEIVAKANTIE

Bevrijdingsdag

18

6

7

8

9

10

11

12

19

13 SCHOOLKORFBAL

14 SCHOOLKORFBAL

15 SCHOOLKORFBAL

16 SCHOOLKORFBAL

17 SCHOOLKORFBAL

18

19

20

21

22

23

24 08.30 UUR

25

26

31 ALLE LEERLINGEN

29

TOERNOOI

TOERNOOI

TOERNOOI

TOERNOOI

TOERNOOI

20

Mariëlle jarig

INLOOPOCHTEND

MARIËLLE VIERT
HAAR VERJAARDAG

21

27

28

29

30 ALLE LEERLINGEN

VRIJ
22

Hemelvaart

VRIJ

Moederdag

VISIE

ONS UNIEKE ONDERWIJSCONCEPT

Vanuit de daltonkernwaarden bewerkstelligen wij dat de kinderen het
allerbeste uit zichzelf kunnen en willen halen. Zij worden aangemoedigd,
uitgedaagd en ondersteund door leerkrachten, maar ook door elkaar. Onze
school heeft een grote ouderbetrokkenheid, waar iedereen welkom is en
waar zowel kinderen, ouders, leerkrachten en stagiaires zich veilig voelen
en plezier hebben. Dit plezier zorgt voor leerplezier.
Het daltonkarakter van onze school (verantwoordelijkheid, zelfstandigheid,
samenwerking, effectiviteit en reflectie) is terug te vinden in de brede
vorming die we kinderen mee willen geven; met elkaar leren,
samenwerken, persoonlijke doelen stellen, maar ook sporten, feesten en
ontwikkelen op creatief en cultureel vlak.
In de benadrukking van het beste uit elk kind te willen halen houden we
sterk rekening met verschillen tussen kinderen. Onze school biedt daartoe
hele goede kansen en mogelijkheden. Daltononderwijs staat voor een
manier van leven, die je iets bijzonders meegeeft. Als je hebt geleerd om
initiatief te nemen (waar mogelijk), verantwoordelijkheid te dragen en
keuzes te maken, dan ben je een mens zonder vrees. Dan ga en sta je
sterk in de wereld.

De daltonkernwaarden zijn: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid,
samenwerking, effectiviteit en reflectie. Daarom laten wij de kinderen:

MISSIE

Kortom, een programma boordevol uitdagende en leerzame activiteiten;
een verrijking voor de rest van hun leven.

Wij willen de kinderen de kans bieden om zich te ontwikkelen tot sterke,
zelfverzekerde, zelfredzame persoonlijkheden. Kinderen moeten zich breed
kunnen ontwikkelen, aansluitend bij hun talenten. Niet alleen cognitief,
maar ook sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en sportief. Samenwerking
tussen leerkrachten, leerlingen onderling en zeker ook ouders is hierbij voor
ons van groot belang. Kinderen die in groep 8 de Engelenberg verlaten, zijn
voorbereid op de wereld van nu en durven te doen waar zij van dromen.
Onze slogan is: “Juist met Dalton hebben onze kinderen goud in handen”.

- zelf hun weektaken plannen,
- krijgen zij de gelegenheid om na een korte instructie zelfstandig
of samen aan het werk te gaan,
- kunnen ze aan de instructietafel komen voor extra uitleg,
- krijgen ze de gelegenheid om verbeterpunten aan te geven en te leren
van hun fouten,
- leren zij rekening houden met elkaar,
- krijgen ze sociaal-emotionele Kanjertraining,
- mogen ze jaarlijks stralen op het podium tijdens een groepenshow,
- kunnen ze plaatsnemen in de schoolkrantredactie,
- mogen ze kiezen uit een breed aanbod aan leuke workshops op
vrijdagmiddag,
- vieren we door het jaar heen verschillende gezellige feesten,
- bezoeken we musea en voorstellingen in de Stadsgehoorzaal,
- gaan de kinderen van de groepen 6 t/m 8 gezamenlijk op
schoolkamp naar Ameland.

JUNI
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag
1

1

zondag
2

22

3 AVONDVIERDAAGSE

4 AVONDVIERDAAGSE

5 AVONDVIERDAAGSE

6 AVONDVIERDAAGSE

7 ALLE LEERLINGEN

AMELANDLOGO MAKEN
GROEP 6 & 7

23

10 PINKSTER

11 AMELAND GROEP 6-7-8

12 AMELAND GROEP 6-7-8

13 AMELAND GROEP 6-7-8

ESTHER AFWEZIG:
PAUL VERVANGT HAAR

ESTHER AFWEZIG:
PAUL VERVANGT HAAR

ESTHER AFWEZIG:
PAUL VERVANGT HAAR

VAKANTIE

Tweede Pinksterdag

24

17

18

24

25

Marlous jarig

19 ESTHER VIERT

20

26 PLEINFEEST

27

HAAR VERJAARDAG

8 PINKSTER

9 PINKSTER

VAKANTIE

VAKANTIE

VRIJ

Eerste Pinksterdag

14 AMELAND GROEP 6-7-8

15

21 KLEUTERS VRIJ

22

28

29

16

Esther jarig

23

25

26

Jaap jarig

30

Vaderdag

ETEN EN DRINKEN
Rond 10:00 uur kunnen de kinderen iets eten en drinken. Een boterham,
fruit of iets dergelijks. Hiervoor dienen zij zelf iets gezonds mee te nemen
van huis. Geen snoep, chips etc.!! Op school zijn we gestart met de actie
Fruity Friday! Wij willen hiermee stimuleren dat de kinderen (liefst dagelijks
maar in elk geval op vrijdag) voor fruit kiezen tijdens de ochtendpauze.

OVERBLIJVEN
Alle ouders hebben de mogelijkheid hun kind(eren) te laten overblijven in
school gedurende de middagpauze. Van deze mogelijkheid wordt
veelvuldig gebruik gemaakt. Mede hierdoor hebben we gekozen voor een
korte middagpauze.
De kinderen blijven over in de Engelenbak. Dit gebeurt onder toezicht van
meerdere overblijfouders
’s Ochtends noteren de leerkrachten/ouders (groep 1 en 2) en vanaf groep 3
de leerlingen zelf wie er die dag overblijven. Om twaalf uur eten de kleuters
apart in het kleuterlokaal en de leerlingen vanaf groep 3 in de Engelenbak.
Na het eten (± 12.15 uur) kunnen de kinderen spelen in de Engelenbak. Als
de weersomstandigheden het toelaten, gaan de kinderen na het eten
buiten spelen.

KOSTEN OVERBLIJVEN
Aan het overblijven is een geringe bijdrage verbonden. We zorgen ervoor dat
het overblijven betaalbaar blijft. De tarieven hebben we laag gehouden.
U kunt de volgende kaarten aanschaffen:
1 - kaart
2 euro
5 - kaart
10 euro
10 - kaart
20 euro
20 - kaart
37 euro
40 - kaart
70 euro
De kaarten kunnen gekocht worden bij één van de overblijfmoeders op
maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 8:30 – 9:00 uur en ook via
overschrijving: op SNS bankrekening NL37SNSB0921261357 t.n.v.
Engelenbergschool te Kampen.
De inkomsten van het overblijven worden aangewend voor betaling van de
overblijfouders, de aanschaf/vervanging van spelletjes, extra
schoonmaakactiviteiten, gebruik gezamenlijke ruimtes etc.

OVERBLIJFREGELS
De overblijfregels staan beschreven in het overblijfreglement en liggen ter
inzage bij de overblijfmoeders.

JULI
maandag

dinsdag

woensdag

1 PORTFOLIOGESPREKKEN

2 PORTFOLIOGESPREKKEN

3

8 MUSICAL GROEP 8

9

15 ZOMERVAKANTIE

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

4

51 MARIANNE & ERTUĞRUL

6

7

10 10.00 UUR

11 LAATSTE LESDAG

12 ZOMERVAKANTIE

13 ZOMERVAKANTIE

14 ZOMERVAKANTIE

16 ZOMERVAKANTIE

17 ZOMERVAKANTIE

18 ZOMERVAKANTIE

19 ZOMERVAKANTIE

20 ZOMERVAKANTIE

21 ZOMERVAKANTIE

22 ZOMERVAKANTIE

23 ZOMERVAKANTIE

24 ZOMERVAKANTIE

25 ZOMERVAKANTIE

26 ZOMERVAKANTIE

27 ZOMERVAKANTIE

28 ZOMERVAKANTIE

29 ZOMERVAKANTIE

30 ZOMERVAKANTIE

31 ZOMERVAKANTIE

27

28

29

30

GROEP 1 T/M 7

GROEP 1 T/M 7

VIEREN VERJAARDAG

27

UITZWAAIEN GROEP 8

28

29

30

31

o jarig
Ertugrul

OKTOBER

KLACHTENPROCEDURE
Leerlingen, ouders, personeel en alle anderen die op onze school aanwezig
zijn, moeten zich veilig kunnen voelen. Zo proberen wij een prettige sfeer te
creëren, willen we de organisatie soepel laten verlopen en streven we er
naar beslissingen weloverwogen te nemen.
Als u het idee heeft dat er iets mis gaat willen we graag dat u dat meldt.
Waar doet u dat?
- Uw vragen/opmerkingen/ klachten kunt u in eerste instantie voorleggen
aan de leerkracht van uw kind.
- U kunt bij de locatiedirecteur S. Houwing terecht.
- Als bovengenoemde personen naar uw mening geen oplossing bieden,
kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersonen Marjan v.d. Beld en
Marlous Buitenhuis.
Op school kunt u inzage krijgen in de klachtenregeling voor het openbaar
onderwijs in de Gemeente Kampen. Hierin staat beschreven hoe een klacht
behandeld zal worden door de vertrouwenspersoon.
Zodanig begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen van
een klacht bij het bevoegd gezag (Bestuur Stichting OOK) of de Landelijke
Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs,
waarbij de stichting is aangesloten.
Ook in geval van ongewenste intimiteiten kunt u zich wenden tot de
contactpersonen van de school. Deze kunnen u in contact brengen met de
vertrouwenspersoon. Uiteraard kan dat ook rechtstreeks.
De jeugdarts bij de GGD behandelt ook klachten over agressie, geweld en
discriminatie.
Voor seksuele intimidatie, seksueel misbruik of ernstig psychisch of fysiek
geweld kunt u dit tevens melden bij vertrouwensinspecteur via het advies
en meldpunt vertrouwenszaken.

PEUTERSPEELZAAL EN
BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) DE BURCHT
Sinds 2009 is een samenwerkingsverband aangegaan met Samenspel
(Stichting Prokino). Deze stichting verzorgt binnen onze school de
buitenschoolse opvang (voor- en naschools) van 7.00 uur tot 8.15 uur en
van 15.00 uur tot 19.00 uur. De tussentijdse opvang biedt de school zelf aan.
In de school is tevens een peuterspeelzaal gevestigd. Peuters kunnen hier
vier ochtenden per week onderwijs ontvangen.
Informatie verkrijgbaar bij: Stichting Prokino
Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
038 - 3338792

PERSOONLIJKE GEGEVENS
In het belang van een goede opvang en begeleiding van uw kind is het
gewenst dat wij op school op de hoogte zijn van medische bijzonderheden
en/of gezinsomstandigheden. Geeft u wijzigingen daarom ook door aan
school?
De persoonlijke gegevens van uw kind zijn opgenomen in een
geautomatiseerd bestand. U heeft het recht om de gegevens van uw kind
in te zien en eventuele onjuistheden te laten corrigeren.

AUGUSTUS
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

1

2 LIESBET VIERT

3

1 ZOMERVAKANTIE

21 ZOMERVAKANTIE

3 ZOMERVAKANTIE

4 ZOMERVAKANTIE

5 ZOMERVAKANTIE

6 ZOMERVAKANTIE

7 ZOMERVAKANTIE

8 ZOMERVAKANTIE

9 ZOMERVAKANTIE

10 ZOMERVAKANTIE

11 ZOMERVAKANTIE

12 ZOMERVAKANTIE

13 ZOMERVAKANTIE

14 ZOMERVAKANTIE

15 ZOMERVAKANTIE

16 ZOMERVAKANTIE

17 ZOMERVAKANTIE

18 ZOMERVAKANTIE

19 ZOMERVAKANTIE

20 ZOMERVAKANTIE

21 ZOMERVAKANTIE

22 ZOMERVAKANTIE

23 ZOMERVAKANTIE

24 ZOMERVAKANTIE

25 ZOMERVAKANTIE

26 START VAN HET NIEUWE

27

28

29
27

30
28

29
31

30

HAAR VERJAARDAG

31

32

33

34

SCHOOLJAAR

35

OKTOBER

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2018 - 2019
STUDIEDAGEN (ALLE LEERLINGEN ZIJN DEZE DAG VRIJ)

VAKANTIES

Woensdag 26 september 2018
Donderdag 1 november 2018
Vrijdag 15 februari 2019
Woensdag 20 maart 2019
Vrijdag 7 juni 2019

Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
(inclusief Paasweekend, Koningsdag
en Bevrijdingsdag)
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

KLEUTERVRIJE DAGEN
Dinsdag 18 september 2018
Vrijdag 12 oktober 2018
Woensdag 21 november 2018
Donderdag 6 december 2018
Woensdag 30 januari 2019
Vrijdag 5 april 2019
Vrijdag 21 juni 2019

03-09-2018
22-10-2018 t/m 26-10-2018
24-12-2018 t/m 04-01-2019
18-02-2019 t/m 22-02-2019
19-04-2019 t/m 03-05-2019

30-05-2019 t/m 31-05-2019
10-06-2019
15-07-2019 t/m 23-08-2019

GROEPENSHOWS
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8

donderdag 11 oktober 2018
dinsdag 20 november 2018
dinsdag 2 april 2019
donderdag 11 april 2019
dinsdag 19 maart 2019
woensdag 19 december 2018 (kerstshow voor ouders) en
donderdag 20 december 2018 (kerstshow voor leerlingen)
donderdag 29 november 2018
donderdag 22 november 2018
maandag 8 juli 2019 (musical)

TOETSKALENDER 2018-2019
SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

Methode onafhankelijke
toetsen o.a. Cito

1-2

1-2

Rekenen voor kleuters

1-2

1-2

Taal voor kleuters

1-2

1-2

Leesvoorwaardentoets

2

1-2

Drie minuten toets (DMT) AVI

3-8

3-7

begrijpend lezen

4-8

3-4

Spelling niet-werkwoorden

3-8

3-7

Spelling werkwoorden

8

7

Woordenschattoets

3-8

3-7

Rekenen-wiskunde

3-8

3-7

Kanjervolgsysteem
iep eindtoets

1-8

1-7
8

ADRES EN CONTACT
LEERKRACHTEN

Openbare Daltonschool Engelenberg
Engelenbergstraat 1
8266 AC Kampen
038 33 333 66

Saskia Houwing ( locatiedirecteur )
Liesbet Nijborg
Lies Hoffs
Daniëlle Vredenburg
Esther Tuinstra
Sandra Pannekoek
Mariëlle Landman
Marianne Koster
Ertuğrul Erdem
Paul Schoe
Marlous Buitenhuis
Atke Wegerif
Marjolijn van Wingerden
Marjan van de Beld (IB-er)

directie@engelenbergschool.nl
www.engelenbergschool.nl

CONTACTADRES SCHOOLRAAD
Mariska van Woerden ( voorzitter )
idmariska@hotmail.com

06 36117290

Wim & Marije Scholten
marijevandooren78@live.nl

038 33 79 366

Jaap Speijer (conciërge)

CONTACTADRES MR
Robert Kalle
r.kalle@icloud.com

06 41863421

ontwerp

www.letterloods .nl

