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Goede start!
We kijken terug op een goede start met elkaar. De eerste 5 weken zijn
alweer bijna voorbij gevlogen. Niet alleen door de kinderen en de
leerkrachten, maar ook door vele ouders is alweer veel werk verzet op de
Engelenburgschool. Ik waardeer deze samenwerking. Ik denk hierbij aan
het kammen van de luizen, het schilderen van alle banken op het plein,
de gebedsgroep en vele activiteiten meer. Hieronder ziet u een gezellige
foto van de Lampionnenoptocht door de wijk. Op dinsdag 26 oktober
bent u welkom bij Koffie & Inspiratie. We denken dan na over Social
Media. Welkom!

Optocht Lampegiet

Agenda oktober

Bijbeltekst van de maand

Dien de HEERE met
blijdschap.
Psalm 100 vers 2a

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

Datum

Activiteit

Woensdag 6 oktober
Woensdag 6 oktober
Donderdag 7 oktober
Dinsdag 12 oktober
Donderdag 14 oktober

Start kinderboekenmaand
CJG op school
Mediatietraining 2
ANWB Streetwise
Mediatietraining 3

Vrijdag 15 oktober

Sing-in + Diplomering mediatoren

18 – 22 oktober

HERFSTVAKANTIE

Maandag 25 oktober

Instroomkinderen in groep 1

Dinsdag 26 oktober

Koffie & Inspiratie

26 & 29 oktober

Open Week op school

Woensdag 27 oktober

Schooljournaal

Zaterdag 30 oktober

Verjaardag juf Anneke (groep 1)

Jaarthema = BLIJDSCHAP
Want het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. (Romeinen 14 vers 17
bewerkt) Ieder jaar kiezen we als Onderwijsgroep GAVE voor een jaarthema. We kiezen deze thema’s vanuit
bovenstaande Bijbeltekst. Vorig schooljaar kwam tijdens alle vieringen het woord ‘vrede’ terug en ook tijdens de
bijeenkomsten van de leerkrachten is dit woord veelvuldig overdacht.
Dit jaar starten we met het prachtige thema ‘blijdschap’. Het thema zal terugkeren bij de vieringen zoals Kerst en
Pasen, maar ook tijdens de Sing-in.

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? In het volgende schooljournaal meer informatie.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek start op woensdag 6 oktober en het thema is: ‘Worden wat je wil’.
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in
tekenen, je vier jaar oud bent of al tien jaar: Ieder kind is uniek en kan worden waar hij van
droomt tijdens de Kinderboekenweek. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen
spelen vaak na wat ze willen worden. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over
beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en
alvast dromen over later! We hebben de speciale actieboeken besteld en hieruit zal worden voorgelezen. U zult
hier vast en zeker wat van meekrijgen via Parro. Natuurlijk nodigen wij u van harte uit om thuis ook lekker een
boek voor te lezen. Voor iedere leeftijd is er ruime keuze in de Bibliotheek van Veenendaal. Geniet ervan!
Mediatietraining
De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school en in de klas waarin
betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen centraal staan. De school wordt een democratische
gemeenschap waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een
positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je
constructief met conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk
zelfstandig op te lossen. Wanneer het de kinderen niet lukt om een conflict zelf
op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. De mediator kan
een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling.
Kinderen van de bovenbouw kunnen in week 36 solliciteren voor deze taak als
mediator, de hele groep heeft er een belangrijke stem in welke kinderen opgeleid
worden. De leerkrachten zorgen ervoor dat mediaties veilig en succesvol
verlopen. De trainingen zijn gepland op 30 september en 7 en 14 oktober.
Voorafgaand aan de training zal toestemming worden gevraagd aan de
ouders/verzorgers van de leerlingen die gevraagd worden om leerlingmediator te worden.
De Vreedzame School Blok 2
Wij starten met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is
kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van
mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing
bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.
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Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We
leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je
ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf
en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART.
In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de
bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek
omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.
Verhuisd, nieuw mailadres of inlogcode vergeten?
Wilt u een verhuizing doorgeven of heeft u een nieuw mailadres, dan horen wij dat graag bij
onze administratie. Mw. Cobi Donkelaar regelt alle administratieve zaken voor een aantal
GAVE scholen. Bent u een inlogcode kwijt van ParnasSys, ook dan mag u een mail sturen
naar: adm.engelenburg@gavescholen.nl
Jaarplanning
De jaarplanning voor het komende schooljaar kunt u bekijken in het ouderportaal. Alle activiteiten voor
kinderen en ouders kunt u hierin terugvinden. In het ouderportaal kunt u vanaf 1 augustus ook bekijken in
welke groep uw kind zit. De gegevens van de leerkrachten zijn in het ouderportaal ook terug te vinden.
Het psalmenrooster, de schoolgids en de Engelenburggids met de jaarplanning kunt u terugvinden op
de website. De papieren versie van de Engelenburggids heeft u ontvangen voor de vakantie.
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.
Streetwise ANWB op 12 oktober
Als school of gemeente neem je allerlei maatregelen om de verkeersveiligheid te
vergroten. Met name het gedrag van verkeersdeelnemers is moeilijk te regelen. Het
verkeersprogramma Streetwise helpt je daarbij: praktische, leuke en leerzame
verkeerslessen helpen leerlingen goed voorbereid en veilig de op weg te gaan. Op
dinsdag 12 oktober krijgen alle kinderen van onze school een praktische verkeersles
op school, aangeboden door de ANWB.
Sing-in op vrijdag 15 oktober
De collega’s en kinderen van de bovenbouw zullen de sing-in van vrijdag 15 oktober voorbereiden. Het
thema zal uiteraard ‘Blijdschap’ zijn. Op welke wijze we deze bijeenkomst veilig kunnen laten verlopen, dat
hoort u nog van school. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de nieuwe mediatoren hun diploma.
Koffie & Inspiratie
Vorig schooljaar hebben wij een filmpje met u gedeeld over Mediawijsheid. U heeft
ook een enquête ingevuld. Deze uitkomsten worden besproken in de hal van school
tijdens de bijeenkomst op dinsdag 26 oktober. Er komt veel op ons af. Hoe maken
we de goede keuzes voor onze kinderen als het om digitale schermpjes gaat? Het
gaat niet zozeer om het antwoord, maar veelmeer om hier samen over na te denken. Een mooi thema!
Noteert u deze datum alvast in uw agenda? De koffie/thee staat klaar.
Wanneer = Dinsdag 26 oktober
Tijd = 8.30 – 9.30 uur
Spreker = Dhr. Sjaak Jacobse over mediawijsheid op school.
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BSO Engelenburgschool
We hebben begrepen dat enkele ouders toch behoefte hebben aan een BSO (Buiten Schoolse Opvang) op
de locatie van de Engelenburgschool. Mocht dit ook voor u gelden, dan vraag ik u contact op te nemen met
Myra Poots (gebiedsmanager) van KWINK. Mail = m.dejong@kwink.nl Telefoon = 06-22777090
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 behandeld 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.
AVG & Privacy wetgeving
Bij Onderwijsgroep GAVE vinden we het belangrijk om u en ons personeel goed te
informeren rondom AVG. Ook in het nieuws wordt dit thema regelmatig besproken. Ook op
onze scholen worden foto’s gemaakt en informatie met u gedeeld via ParnasSys en Parro. In
de bijlage vindt u nieuwsbrief AVG-nummer 1. In januari ontvangt u deel 2. Wilt u meer lezen
over mediawijsheid? Kijk dan op de website van www.mediawijsheid.nl
Gezonde voeding
Ben jij 9 tot 13 jaar oud? Eten doe je elke dag. Maar wat wéét je eigenlijk over eten? Op
deze site vind je informatie over hoe je gezond, lekker, duurzaam en afwisselend eet. Maar
ook hoe je met verleidingen om kunt gaan, hoe je fit blijft en wat een gezond gewicht is.
Verder vind je hier superlekkere traktatierecepten en tips voor een geweldige spreekbeurt
over voeding. https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/ik-ben-9-13-jaar.aspx
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