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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De vakantie zit er alweer bijna op. Maandag 30 augustus gaat de school
weer open. De meesters en juffen hebben zin om uw kinderen weer te
mogen zien. Leren, genieten en samenwerken.
Zeker voor de nieuwe ouders met een kind in groep 1 zal er heel veel
nieuw zijn. Schroom niet om uw vraag te stellen. Veel plezier
toegewenst bij het lezen van dit eerste Schooljournaal. De
eerstvolgende ontvangt u op de laatste woensdag van deze maand.
Bekijk hier onze website met het laatste nieuws!

Het mozaïek van onze school. We zijn BLIJ, iedereen hoort erbij!

Agenda
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

Maandag 30 augustus

1e schooldag

Woensdag 1 september
Dinsdag 7 september
Donderdag 16 september
Vrijdag 24 september
Woensdag 29 september

Schoolfotograaf
Informatiemiddag
Oudervertelgesprekken
Gebedsgroep
Schooljournaal

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.
Jaaropening op het schoolplein
Maandag 30 augustus openen we samen het schooljaar op het plein van de onderbouw om 8.30 uur. We zingen een
lied en voor alle ouders is er een kop koffie na afloop. Na dit gezamenlijke moment op het plein gaan alleen de ouders
van groep 1 en de ouders van onze ‘nieuwe’ leerlingen mee naar binnen om
even in de klas te kijken.
Foto Koch (pasfoto)
Op woensdag 1 september maken we een pasfoto van iedere leerling op school.
Tussen 8.00 en 8.30 uur worden er gezinsfoto’s gemaakt. Bij het gele
klimtoestel op het onderbouwplein gaat u in de rij staan met uw kinderen op
1,5 meter afstand van elkaar. U wordt binnengeroepen en na de foto verlaat u
het schoolgebouw via de uitgang van de onderbouw.
Corona (Zie ook de laatste pagina)
De kinderen worden niet binnengebracht door de ouders, maar de collega’s halen de kinderen buiten op zoals we dat
zijn gewend. Als de bel om 8.25 uur gaat, dan verzamelen de kinderen op een vaste plek. Dat wordt de eerste dag
besproken met de kinderen. De nieuwe regels geven ruimte om ouders te verwelkomen in de school. Wel hanteren we
de afstandsregel van 1,5 meter.
Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie
Studiedag (teamscholing)
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag / Pasen
Meivakantie (gr 1 tot 8)
Hemelvaartsvakantie
Pinkstervakantie
Extra vrij ONDERBOUW
Zomervakantie

18 oktober – 22 oktober
15 december (Alle leerlingen zijn VRIJ)
27 december t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 4 maart
15 en 18 april
27 april t/m 6 mei
26 en 27 mei
6 juni
7 t/m 10 juni • Groep 5 tot 8 heeft wel les.
8 juli t/m 20 augustus • 7 juli is de laatste schooldag.

Parro app + AVG
Op de Engelenburgschool maken we veel gebruik van de Parro-app.
Voor nieuwe ouders: u kunt deze app downloaden in de App-store. U ontvangt
in de eerste schoolweek via de mail een koppelcode, zodra deze is ingevoerd
kunt u berichtjes van de leerkracht van uw kind ontvangen. Er worden ook
regelmatig foto’s uit de groep met u gedeeld.
Voor alle ouders: Wilt u de privacy-voorkeuren in Parro aangeven? Ga hiervoor
naar het eerste tabblad ‘Groepen’. Scrol naar beneden naar het kopje ‘Privacyvoorkeuren’. Hier kunt u per kind aangeven wat uw voorkeuren zijn.
We weten dan als team of we een foto van uw kind op de website of in een
schoolgids mogen gebruiken.
Alvast bedankt! Meer informatie: https://www.parnassys.nl/oplossingen/modules/parro
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Jeugdfonds Sport & cultuur
Door de coronacrisis groeit het aantal gezinnen met geldzorgen. Kinderen mogen hier niet de dupe van worden, vindt
het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Daarom zijn wij een campagne gestart om te laten zien dat we achter de kinderen
(en gezinnen) staan. Kinderen en jongeren die voor de crisis wekelijks naar het voetbalveld, dansschool,
judovereniging of muziekles gingen, staan mogelijk volgend seizoen aan de zijlijn. Hun ouders kunnen de contributie
of het lesgeld misschien niet meer betalen. We willen deze gezinnen laten weten dat zij een beroep op ons fonds
kunnen doen. Er is daarom ook een speciale landingspagina magikweermeedoen.nl gelanceerd.
Informatiemoment en oudervertelgesprekken
Informatiemiddag (-avond) dinsdag 7 september = U ontvangt in de eerste schoolweek een uitnodiging voor deze
bijeenkomst. Daarin staat ook hoe we dit zullen organiseren.
Oudervertelgesprekken donderdag 16 september = We vinden het zeer belangrijk en fijn om met u in gesprek te zijn
over uw zoon/dochter. Daarom willen we er alles aan doen om dit gesprek veilig te laten verlopen i.v.m. corona. U
krijgt de komende weken een uitnodiging en tevens de uitleg hoe we dit op een verantwoordelijke wijze willen
vormgeven.
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 de kinderen het 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 6 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.
Koffie & Inspiratie
De data voor de komende bijeenkomsten ‘Koffie & Inspiratie’ staan in de jaaragenda.
Direct om half 9 starten met een voor u interessant onderwerp tot 9.00 uur. Daarna
drinken we koffie met elkaar tot 9.30 uur. De eerste bijeenkomst is dinsdag 26 oktober.
Gebedsgroep
Een gebedsgroep is onmisbaar op school! De kinderen leveren via de gebedsdoos gebedspunten in waar de
ouders voor bidden. Op deze wijze weten we als school ons afhankelijk van God onze hemelse Vader. Dat
ervaren we als team echt als een zegen!
De gebedsgroep komt iedere laatste vrijdag van de maand bij elkaar op school. Alle ouders zijn hiervoor
uitgenodigd. Alle data staan vermeld in de agenda op onze website.
Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.
Mattheus 18 vers 20
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