
Agenda november/start december

08 november
14 november

18 november

27 november
1 december
5 december

Groepenshow groep 3
Studiedag voor het team:
alle kinderen zijn vandaag vrij!
Filmavond en Hotel
Engelenberg.
Meester Marc is jarig!
Groepenshow groep 5/6
Sinterklaas op school. Alle
leerlingen zijn om 12.00 uur
vrij.

Sinterklaas
Vol verwachting klopt ons hart…. zou de Sint dit jaar
weer een bezoek aan onze school brengen?
Wij hopen dat hij ons op maandag 5 december komt
verblijden met zijn komst.
We vieren deze ochtend Sinterklaas met alle kinderen
en om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij.
Alle kinderen krijgen deze ochtend wat te drinken en
wat lekkers, maar geef ook gewoon een pauzehap mee
aan uw zoon of dochter.
We hopen er ook dit jaar weer een mooi feest van te
kunnen maken!
Namens de Sinterklaascommissie

Jarig deze maand

02 november
03 november
04 november
12 november
18 november
20 november
23 november
25 november
28 november
29 november

Leon Raspe
Reza Karsten en Lisa Wilderdijk
Marijn Sollie
Vayèn van der Hoven
Jhorniery Stoof
Dylan Schmidt
Rik Knol
Elle Marijn van de Weerd
Benthe Vahl
Charlotte Ariaans



Filmavond en Hotel Engelenberg (save the date!)
Volgende maand op vrijdag 18 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: 18 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 *****.

Tijden en lokaal filmavond
Groep 1-2-3 start om 18.30u:
❏ Pluk van de Petteflet (AL) eindtijd 20.00 Lokaal groep 1/2 b
❏ Brammetje Baas (AL) eindtijd 19:50 Lokaal groep 3
❏ Sinterklaas en de vlucht door de lucht(AL) eindtijd 19:40 Lokaal groep 1/2 a

Groep 4-5-6-7-8 start om 19.30u:
❏ Mees Kees op kamp (AL) eindtijd 20:50 Lokaal groep 7
❏ Boskampi’s (6) eindtijd 21.10 Lokaal groep 8
❏ Monsters en co (AL) eindtijd 21:05  Lokaal groep 4/5
❏ Haaiensnaaier (6) eindtijd 21:00 Lokaal groep 5
❏ Shrek 1 (6) eindtijd 21:00 Lokaal groep 5/6

Het griepseizoen komt er aan, wat als de leerkracht ziek is?
De koude maanden komen er weer aan en de griep en corona liggen op de loer. Ook in de school merken wij dat nu
al. Als er een leerkracht ziek is, zullen wij er alles aan doen om vervanging te zoeken. Toch merken wij dat dit steeds
lastiger wordt. Er is een duidelijk lerarentekort, waar wij nu ook steeds meer mee te maken krijgen.
Als er een leerkracht zich ziek meldt, proberen wij de inval altijd eerst te regelen binnen ons eigen team. Als dit niet
lukt, proberen wij een invaller te regelen. Op sommige momenten lukt dit ook niet. We kijken op dat moment als
school wat nog andere opties zijn.
In het meest vervelende geval, zijn er geen andere opties meer dan de klas naar huis sturen. Mocht dit gebeuren,
moet u weten dat wij er alles aan hebben gedaan om een andere oplossing te vinden, maar is het een zaak van
overmacht.

Mocht u graag bij uw zoon/dochter een corona zelftest afnemen, dan kunnen deze opgehaald worden bij meester
Jaap.


