Samenvoeging De Bron
De afgelopen periode heeft u te horen
gekregen dat de Engelenburgschool
vanaf de zomervakantie worden
samengevoegd met basisschool De
Bron. Velen van u waren aanwezig
tijdens de bijeenkomst met het
bestuur en via de brief die we op
dezelfde avond hebben verzonden zijn
de details nog even onder elkaar
gezet. De achterliggende periode
hebben we vele ouders gesproken. Al
deze zaken zullen we binnenkort op
school bespreken met directie, team
en kinderen. We zullen er alles aan

doen om er een soepele overgang van
te maken.
We willen u bedanken voor het
meedenken en het vertrouwen dat u
ons heeft gegeven in de
achterliggende weken. Dat doet ons
goed en we zijn blij dat we het goede
verhaal door mogen vertellen in deze
wijk! De komende weken proberen we
u zo goed als mogelijk te informeren
als er weer nieuws is. Schroom niet
om langs te komen als u vragen heeft.
Biddag 2022
Woensdag 9 maart gaan we met alle
kinderen van de Engelenburgschool
naar kerkgebouw De Hoeksteen. De
biddagdienst start om 9.00 uur en
duurt tot ongeveer 10.00 uur. U
ontvangt vrijdag een uitnodiging met
alle verder informatie. Wilt u als gezin
het Gezinsdagboek downloaden en
uitprinten, klik dan op de link.
Aanmelding na 2 jaar
Heeft u thuis een kind dat ook naar de
Engelenburgschool/De Bron 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

Datum

Activiteit

Maandag 7 maart

Instroomkinderen

Woensdag 9 maart

Biddag

Vrijdag 11 maart

Rapport

Donderdag 17 maart

Koffie & Inspiratie

Maandag 21 maart

Leerlingenraad

Donderdag 24 maart

Verjaardag Meester van Ramshorst

Vrijdag 25 maart

Gebedsgroep

Maandag 28 maart

Instroomkinderen

Woensdag 30 maart

Schooljournaal

kunnen verwachten. Kent u iemand in
uw omgeving die ouder is dan 2 jaar,
geef deze informatie dan door aan
zijn/haar ouders.

Digitaal leren • Mediawijsheid
De leefomgeving van kinderen
medialiseert in rap tempo.
Kinderen in de leeftijd van nul tot en
met zes jaar kijken per dag anderhalf
uur naar een scherm. Ze kijken dan
vooral naar YouTube-filmpjes en tvprogramma’s. Een groot deel van
ouders is positief gestemd over wat
hun jonge kinderen zelf met tablets of
smartphones kunnen, en hoe ze
omgaan met bijvoorbeeld de
onechtheid van monsters of acteurs in
filmpjes. Dit blijkt uit het
onderzoek Iene Miene Media 2021.
Lees meer op de website van
Mediawijsheid.

Stroopwafelactie
Onze school heeft het mooie
bedrag van € 1.101,36
opgehaald. Samen met alle
scholen van Onderwijsgroep
GAVE hebben we € 6453,57
opgehaald. Dank voor
jullie/uw inzet! Geweldig!!

