Bijna vakantie…
Nog een kleine twee weken en dan
begint de grote vakantie voor de
kinderen. We kijken wederom terug
op een vreemd jaar met corona in ons
midden. We hebben met elkaar
geprobeerd om zoveel als mogelijk de
rust te bewaren voor de kinderen en
wat was het fijn om er toch voor ze
kunnen zijn. Dit was alleen mogelijk
samen met u. Bedankt!
Ik sluit graag af met de maandtekst:
“En zie, Ik ben met u al de dagen, tot
de voleinding van de wereld. Amen.”
Jezus belooft ons hier dat we er nooit
alleen voor zullen staan. Uiteraard
wensen wij dat ook de kinderen uit
groep 8 toe. Wij mogen ze na 8 mooie
jaren weer loslaten met de
wetenschap dat God er zal zijn. Altijd!
Afscheidsavond groep 8
Dinsdagavond 13 juli nemen we
afscheid van de kinderen uit groep 8.
Deze avond mag ieder kind twee
volwassenen meenemen naar school.
Meer is niet mogelijk vanwege de
regelgeving en gemaakte afspraken.
We zullen zorgen dat er voldoende
afstand is tussen de tafeltjes in de hal
van onze school. Een spannend en
bijzonder moment voor de kinderen
uit groep 8.

Nieuwe collega • Anneke Vink
Ik ben Anneke Vink, 32 jaar oud en ik
woon in Kesteren. Vanaf de
zomervakantie mag ik deel uit gaan
maken van het team van de
Engelenburgschool. Samen met
Celianne hoop ik dan groep 1 te
mogen draaien en daar heb ik ook erg
veel zin in.
Verhuisd of vergeten?
Als u een wijziging wilt doorgeven van
uw contactgegevens of u wilt een
nieuwe inlogcode voor het
ouderportaal dan kunt u een mail
sturen naar
adm.engelenburg@gavescholen.nl Zij
verwerkt dit in ons
administratiesysteem.
Alle ouders…bedankt!
Hartelijk bedankt voor uw inzet op
onze school. In het afgelopen
schooljaar konden veel activiteiten

Datum

Activiteit

7 juli

Wisselmoment 11.00 – 12.00 uur • Start KAMP gr 7/8

9 juli

Rapport

13 juli

Afscheidsavond groep 8

15 juli

Laatste schooldag (16 juli zijn de kinderen VRIJ)
ZOMERVAKANTIE

30 augustus

1e Schooldag

1 september

Schoolfotograaf

7 september

Informatiemiddag (U ontvangt hierover een mail)

niet doorgaan en mochten de ouders
ook niet in de school komen. Jullie
inzet werd vooral gevraagd in de
periode van het thuisonderwijs en wij
willen jullie bedanken voor de
begeleiding. Ook de pleinwachtouders
willen we bedanken voor hun
aanwezigheid op het plein. Door jullie
inzet kunnen we ervoor zorgen dat de
leerkrachten iedere dag kunnen
pauzeren. Tenslotte heel veel dank
voor de Ouderwerkgroep. Dagelijks
werd door jullie het fruit gesneden
naast vele andere taken! Misschien
heb ik u niet genoemd, maar bent u
wel betrokken geweest d.m.v. gebed,
klusjes, extra hulp enz. BEDANKT!
Rapport
Vrijdag 9 juli krijgen alle kinderen het
rapport van de school. Er is de
afgelopen tijd hard door de kinderen
gewerkt en wat zijn we blij en
dankbaar met het resultaat! Ieder kind
is uniek.
Vakantierooster
Hieronder het vakantierooster!
FIJNE VAKANTIE!

