
Agenda september

09 september
14 september

26 en 27
september

Juf Liesbet is jarig!
Studiedag voor het team:
alle kinderen zijn vandaag vrij!
Startgesprekken groep 1 t/m 8.

Welkom
Nieuw op school deze maand zijn: Avi-Loet, Mees en
Mae.
Wij wensen jullie veel leerplezier op ods Engelenberg.

Gelukkig nieuw schooljaar!
Welkom terug na zes weken zon, plezier, lol en
gezelligheid! We zijn de eerste maandag goed gestart.
Het was fijn om de kinderen weer te ontmoeten, te
zien en spreken. We maken er samen een geweldig
nieuw schooljaar van!

Jarig deze maand

02 september
03 september
04 september
05 september
06 september

09 september
13 september
17 september
19 september
21 september
24 september

26 september
27 september
30 september

Thom van ‘t Veen
Tim van Dijk
Fay van Wijk
Leah Bakker
Lola Rameijer en Avi-Loet van
Bruggen
Aron van der Meer
Mert Bagci en Rob van der Wal
Evi Heijkoop
Mees Schipper
Davy Buitendijk
Rosa Koning en Yinthe van der
Hoven
Qamar al Hai Ali
Robin Hoogstraten
Ziva de Boer

Schooltijden

Maandag Groep 1 t/m 8 08.30 - 14.30 uur

Dinsdag Groep 1 t/m 8 08.30 - 14.30 uur

Woensdag Groep 1 t/m 8 08.30 - 12.15 uur

Donderdag Groep 1 t/m 8 08.30 - 14.30 uur

Vrijdag Groep 1 t/m 8
Groep 5 t/m 8

08.30 - 12.00 uur
08.30 - 14.30 uur



Invulling directietaken
Voor de vakantie heeft u van Irma Gelderblom (directeur bestuurder) uitleg gehad over de invulling van de
directietaken en de verdere procedure. Hieronder een herinnering.

Inmiddels heeft u het vast al gehoord: de directeur van ods Engelenberg, Saskia Houwing,
heeft per 1 september a.s. een nieuwe baan gevonden als teamleider in het MBO. Een
prachtige kans en uitdaging voor haar waarmee we haar van harte feliciteren!
Voor de school betekent het dat er een nieuwe directeur gevonden moet
worden. Daarover zijn inmiddels al gesprekken gevoerd met de MR. De procedure vraagt
een aantal weken doorlooptijd en een kandidaat heeft twee maanden opzegtermijn. We streven
ernaar op uiterlijk 1 november iemand gevonden te hebben, zodat de nieuwe directeur kan
starten miv 1 januari 2023.
Voor de periode 1 september tot 31 december 2022 hebben we Marlous Buitenhuis en Atke
Wegerif bereid gevonden de directietaken samen waar te nemen. Ze zullen daarin ondersteund
worden door Marjan van den Beld en door Irma Gelderblom. Voor uw vragen of zorgen kunt u altijd eerst bij
de leerkracht van uw kind terecht, als u daar niet uitkomt kunt u contact opnemen met Marlous
of Atke. We hebben er alle vertrouwen in dat het met de inzet van deze collega’s helemaal goed
gaat komen in de overbruggingsperiode het komende najaar en wensen hen veel succes en
plezier met deze werkzaamheden.
Irma Gelderblom
Directeur-bestuurder
Stichting Openbaar Onderwijs Kampen

Aanpassingen formatie
We zijn heel blij met de komst van een nieuwe collega: Freddy Nieboer. Freddy komt ons team versterken en gaat
samen met Marianne lesgeven in groep 5/6.

Paul gaat vrijdag 14 oktober met pensioen. Momenteel ondersteunt Paul de combinatiegroepen en geeft hij tot de
herfstvakantie les aan de gehele groep 5.

Atke en Marlous gaan directietaken overnemen en daarom staan zij iets minder voor de klas. Zij blijven wel
eindverantwoordelijk voor de groep en zijn daarom ook het eerste aanspreekpunt voor de ouders.
De aanpassingen voor aankomend schooljaar zijn als volgt:

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1/2a Marlous Liesbet/Marlous Liesbet Liesbet Marlous

1/2b Liesbet Lies/Liesbet Lies Lies Lies

5/6 Freddy Freddy Freddy Marianne Marianne

5 Paul Paul - Paul -

7 Sandra Sandra Sandra Atke Atke



Gymrooster 2022-2023
Wilhelmina
Dinsdag :12.30-13.30 groep 4/5

:13.30-14.30 groep 3
Reeve
Woensdag :08.30-09.30 groep 3

:09.30-10.15 groep 5/6
:10.15-11.00 groep 7
:11.00-12.00 groep 8

Vrijdag :08.30-09.30 groep 4/5
:09.30-10.15 groep 5/6
:10.15-11.00 groep 7
:11.00-12.00 groep 8

Studiedagen (alle leerlingen vrij)
- woensdag 14 september 2022
- maandag 14 november 2022
- vrijdag 10 februari 2023
- dinsdag 11 april 2023
- vrijdag 09 juni 2023 (na de avondvierdaagse)

Vakantierooster 2022-2023
Eerste schooldag 29-08-2022
Herfstvakantie 17-10-2022 t/m 21-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023
Paasweekend 07-04-2023 t/m 11-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023
Tweede Pinksterdag 29-05-2023
Zomervakantie 24-07-2023 t/m 01-09-2023

Groepenshows
dinsdag 27 oktober 2022: groep 1/2a+b
dinsdag 08 november 2022: groep 3
dinsdag 01 december 2022: groep 5/6
dinsdag 16 maart 2023: groep 4/5
dinsdag 13 april 2023: groep 7
maandag 17 juli 2023: musical groep 8



Parkeren
Al jaren is school in samenwerking met de MR bezig om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren.
We proberen ons allemaal te houden aan de verkeersregels voor de veiligheid van de kinderen. Het veilig brengen
en halen van de kinderen is de verantwoordelijkheid van de ouders. We begrijpen dat de parkeergelegenheid
rondom de school niet ideaal is. We willen u met klem vragen om niet op de oprit van Myosotis te parkeren. Deze
oprit moet altijd vrij zijn voor de hulpdiensten. Dank voor uw medewerking.

Afscheid
Na 18 jaar neem ik met pijn in mijn hart afscheid van een fantastische school. De Engelenberg zit in mijn hart en
afscheid nemen valt mij zwaar.
Ik ben enorm trots op onze mooie school, het goede daltononderwijs en de prachtige ontwikkelingen die hebben
plaatsgevonden. Dit alles hebben we met elkaar weten te bewerkstelligen.
Met heel veel plezier, enthousiasme, toewijding en trots heb ik al die jaren op de Engelenberg gewerkt en ben
onderdeel geweest van een geweldig team. Ik heb veel leuke kinderen en ouders voorbij zien komen en heb daar
fijne herinneringen aan die ik voor altijd zal koesteren.

Dank voor alle begroetingen bij het hek;
Dank voor alle fijne gesprekken;
Dank voor de blije gezichten die ik elke dag weer zag;
Dank voor de feesten die we samen mochten organiseren en vieren;
Dank voor de openheid;
Dank voor al het plezier en de gezelligheid;
Dank voor al het vertrouwen en de steun;
DANK VOOR ALLES!! Ik ga jullie enorm missen!

Saskia


