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Samenvoeging Engelenburgschool & 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.
Hieronder een foto van de Engelenburgschool & De Bron in Veenendaal Oost.

Agenda maart 2022

Bijbeltekst van de maand

Verblijd u altijd in de
Heere; ik zeg het opnieuw:
Verblijd u.
Filippenzen 4 vers 4

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

Datum

Activiteit

Maandag 7 maart
Woensdag 9 maart
Vrijdag 11 maart
Donderdag 17 maart
Maandag 21 maart

Instroomkinderen
Biddag
Rapport
Koffie & Inspiratie
Leerlingenraad

Donderdag 24 maart

Verjaardag Meester van Ramshorst

Vrijdag 25 maart

Gebedsgroep

Maandag 28 maart

Instroomkinderen

Woensdag 30 maart
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Biddag 2022
Het is een traditie dat we met alle scholen van Onderwijsgroep GAVE naar de kerk gaan op Biddag en Dankdag.
Tijdens deze momenten zijn wij ons extra bewust dat het niet vanzelfsprekend is dat we iedere dag mogen
genieten van ons eten en drinken. We zijn God daarvoor dankbaar. Bidden en danken gaan vaak hand in hand.
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 kunnen verwachten. Kent u iemand in uw omgeving die ouder is dan 2 jaar, geef deze informatie
dan door aan zijn/haar ouders. Bedankt! Mond op mondreclame is de beste manier om nieuwe leerlingen te
kunnen verwelkomen.
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.
De Vreedzame School Blok 5 • ‘We dragen allemaal een steentje bij’
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de
school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen.
Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken
en beslissen. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school,
ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan
wat in de klas gebeurt. Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op
onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn
speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. Voor de
kinderen uit de onderbouw is dat vaak nog nieuw. Daarom presenteren de Leerlingmediatoren zich aan de
onderbouw en leggen uit hoe een mediatie met Leerlingmediatoren werkt. De kinderen in de midden- en
bovenbouw weten dat al.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het
uitvoeren van opgedragen taken en mondt eventueel uit in het werken met klassencommissies. Bij een
opgedragen taak gaat het om een soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren
van die taak.
Tips voor thuis:
• Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind te luisteren als hij/zij een conflict heeft.
• Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over is.
• Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog gezelliger te maken en spreek af wie wat
doet.
• Laat uw kind(eren) eens meedenken en beslissen over dingen die u wilt gaan doen, bijvoorbeeld het
kiezen van de vakantiebestemming, zodanig dat het voor iedereen leuk is.
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Digitaal leren • Mediawijsheid
De leefomgeving van kinderen medialiseert in rap
tempo. Ook bij de allerkleinsten. Of het nu gaat
om swipende peuters, aan tablets gekluisterde kleuters
of het internet of toys: voor kinderen van nu is spelen
met media iets van alledag. Veel ouders beseffen dan ook dat het verstandig leren omgaan met media een
steeds belangrijker onderdeel van de opvoeding is geworden. Maar hoe pak je dat als ouder het beste aan?
Wat doet je kind op een beeldscherm?
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 tv-programma’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.
AVG – Nieuwsbrief DEEL 2
Hier vindt u de AVG-nieuwsbrief deel 2 met als thema
“Hoe blijft u veilig online?" AVG blijft een belangrijk
onderwerp binnen de onderwijsgroep GAVE. We delen
met u deze informatie zodat u op de hoogte bent van wat
wij als onderwijsgroep doen om uw privacy te
waarborgen. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

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!!
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