We zijn weer begonnen!
Vorige week zijn we als school weer
begonnen na de Lock-down. Het is
logisch dat het voor kinderen wennen
is om de draad weer op te pakken na
zoveel weken thuiswerk aan de
keukentafel. Nu gaan we met volle
energie weer aan de slag in de klas.
Op dit moment werken we met De
Vreedzame School aan veiligheid en
goede sfeer in de groep. En heeft u
een vraag, dan bent u uiteraard van
harte welkom.
Biddag 2021
Woensdag 10 maart is het weer
Biddag voor Gewas en Arbeid en we
gaan deze dag vanwege de
coronamaatregelen niet naar de kerk.
Wel denken we in de klas samen na
over het thema ‘De biddende
bouwer’. Op biddag krijgen alle
kinderen een speciaal boekje mee
naar huis met de liederen en
verwerkingen. Wilt u als gezin het
Gezinsdagboek downloaden en
uitprinten, klik dan op deze link.

giften! Op dit moment staat de teller
van Onderwijsgroep GAVE
op: €3392,12 Ieder bedrag is direct
zichtbaar op de algemene
pagina https://www.woordendaad.nl/
veenendaalvoorshalla/
Ontruimingsoefening
Maandagmiddag 8 maart oefenen we
op school een ontruiming. Deze is
ingepland met de collega’s zodat we
kunnen controleren waarop we ons
nog kunnen verbeteren. De sirene
gaat deze middag af in de school. Dit
jaar zullen we ook nog een keer een
onaangekondigde ontruiming
uitvoeren.
Koffie & Inspiratie
Op 18 maart hebben we een spreker
uitgenodigd. Dhr. Sjaak Jacobse zal u
meenemen in het thema
‘Mediawijsheid’. Deze spreker zal
twee keer iets voorbereiden. Deel 1
zal een video zijn en Deel 2 hopen we
op school te organiseren.

Actie Woord & Daad
De actie van Woord & Daad is
afgelopen maandag begonnen.
Vriendelijk bedankt voor de eerste
Datum

Activiteit

Vrijdag 5 maart

Gebedsgroep

Maandag 8 maart

Ontruimingsoefening

Woensdag 10 maart

Biddag (We vieren dit in de klas)

Maandag 15 maart

De Vreedzame school Blok 4

Donderdag 18 maart

Koffie & Inspiratie online

Dinsdag 23 maart

Leerlingenraad

Woensdag 24 maart

Verjaardag Meester van Ramshorst

Dinsdag 30 maart

Paasviering in de klas

De Vreedzame School •
Blok 4
Om kunnen gaan met gevoelens is van
groot belang voor een positief klimaat
in de klas en in de school. De
Vreedzame School streeft naar een
klimaat waarin iedereen zich prettig
voelt en waarin kinderen “hart voor
elkaar “hebben, d.w.z. dat ze met
respect omgaan met elkaar. Dat gaat
gemakkelijker als kinderen in staat zijn
hun gevoelens te benoemen en zich in
de gevoelens van anderen te
verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in
staat om conflicten positief op te

lossen.
Aanmelding na 2 jaar
Heeft u thuis een kind dat ook naar de
Engelenburgschool komt en ouder is
dan 2 jaar? Geef hem/haar dan zo snel
mogelijk op! Het is fijn voor ons als we
een inschatting kunnen maken
hoeveel kinderen we kunnen
verwachten. Kent u iemand in uw
omgeving die ouder is dan 2 jaar en
naar de Engelenburgschool wil komen,
geef deze informatie dan door aan
zijn/haar ouders. Bedankt! Mond op
mondreclame is de beste manier om
nieuwe leerlingen te kunnen
verwelkomen.

