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Diplomering mediatoren
Wat een mooie bijeenkomst was het op de vrijdag voor de herfstvakantie.
Eerst kregen de mediatoren hun diploma. Wat zijn we trots op de kinderen!
Daarna hebben we met alle kinderen van school (en heel veel ouders)
samen gezongen. God is goed! Het was prachtig om dit moment mee te
maken en vele ouders hebben dit on ook laten weten. Bedankt daarvoor!
Woensdag 3 november zouden we samen naar de kerk gaan om Dankdag te
vieren. Helaas is deze bijeenkomst begin deze week geannuleerd vanwege
corona. We vieren Dankdag in de klas. Klik hier voor het gezinsboekje.

Optocht Lampegiet

Agenda november

Bijbeltekst van de maand

In U zal ik mij verblijden en
van vreugde opspringen.
Psalm 9 vers 3a

Engelenburgschool
Fuikenweide 1
3901 KD Veenendaal
0318 - 522 810
engelenburg@gavescholen.nl
www.engelenburgschool.gavescholen.nl

Datum

Activiteit

Dinsdag 2 november
Woensdag 3 november
Woensdag 3 november
Maandag 8 november
Donderdag 11 november

Open Inloop
Dankdag in de kerk (Gaat helaas niet door!)
CJG op school tussen 8.30 en 9.30 uur
Start De Vreedzame School Blok 3
Leerlingenraad

Maandag 15 november

Instroomkinderen

Dinsdag 16 november

Verjaardag juf Donkelaar

Donderdag 18 november

Open inloop

Zondag 21 november

Verjaardag juf Jo-anne

Maandag 22 november

Verjaardag juf Tabitha

Vrijdag 26 november

Gebedsgroep

Vrijdag 3 december

Sinterklaasfeest

Corona & vervanging
Het is op dit moment bijna niet mogelijk om collega’s te vervangen die ziek zijn. Dit is landelijk, plaatselijk maar ook bij
Onderwijsgroep GAVE een reden tot zorg. We doen er alles aan om de lessen op school te continueren, maar helaas zal
dat soms onmogelijk blijken. Alleen in het uiterste geval zal er worden overgegaan tot (t)huisonderwijs.
Actie Schoenendoos
Ieder jaar kiezen we als Onderwijsgroep GAVE een goed doel wat we graag willen
steunen. Rondom ons thema ‘Blijdschap’ hebben we gekozen voor de Schoenendoosactie van GAIN. www.schoenendoosactie.nl
Maandag 1 november krijgen alle kinderen de informatie mee naar huis en vrijdag
12 november worden de gevulde schoenendozen weer verzameld op school.
Iedere schoenendoos (gevuld met mooie materialen) betekent veel voor het kind
dat deze doos zal krijgen. Hoeveel kinderen maken wij blij?
De Vreedzame School Blok 3 • ‘We hebben oor voor elkaar’
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen
gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen
elkaar’. De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen
de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed
luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. De
kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te
luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan.
Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. We
bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken.
We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen
dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit
verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van
een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft
worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen
in communiceren via sociale media en face-to-face.
Gebedskring
De gebedsbijeenkomst vindt iedere laatste vrijdag van de maand plaats op school. Iedere laatste
donderdag zullen de gebedsbriefjes worden opgehaald in de klas en verschillende ouders zullen voor al
deze punten bidden. Alle ouders zijn welkom bij dit moment en opgave is vooraf niet nodig.
Luizencontrole
Elke woensdag na een vakantie is er luizencontrole op school. Alle leerlingen zullen gecontroleerd worden.
Mochten er luizen of neten gevonden worden, dan neemt de school contact met u op. Het is dan belangrijk
dat u uw kind zo snel mogelijk behandelt met luizenshampoo. Op deze manier hopen we verdere
verspreiding te voorkomen. Wilt u er met de kapsels rekening mee houden? Geen gel bij de jongens en bij
de meiden is een mooie vlecht dan niet zo handig. Bedankt voor uw medewerking.
Gevraagd: We zijn op zoek naar ouders die willen helpen met de luizencontrole. Het kost u na de vakantie
maar een klein uurtje op de woensdagochtend. Welkom!
Ouderbijdrage 2021-2022
Vrijdag 29 oktober ontvangt u een brief met informatie over de ouderbijdrage en de factuur voor de
betaling hiervan. Wilt u het bedrag overmaken o.v.v. debiteur- en factuurnummer zoals aangegeven op de
factuur. Bedankt namens de administratie.
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