WEEK 5

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Zal het voorlopig de laatste week zijn van thuiswerk voor de kinderen? De
opmars van de Britse variant is niet positief, zo lees ik vandaag in de
ochtendkrant. Of de regering zal kiezen om de scholen nog langer gesloten te
houden, dat kan ik mij bijna niet voorstellen. Vele ouders, u bent daarin zeker
niet alleen, ervaren het als pittig.
Aanstaande dinsdag 2 februari komt de overheid met nieuwe richtlijnen en
vermoedelijk volgt er die avond een persconferentie. We zullen als
Onderwijsgroep GAVE daarna de ouders informeren. Nogmaals, laten we
hopen dat de scholen weer open zullen gaan voor de kinderen. Samen zingen
en luisteren naar de bijbelverhalen, taal, rekenen, creatief en zoveel meer.
Mijn collega’s, de meesters en juffen van de Engelenburgschool, kijken ernaar
uit om de kinderen weer te zien in de klas. Nogmaals bedankt voor uw inzet
en de samenwerking met onze school.
Enkele medelingen
• Maandtekst = De Heer zal zijn volk
zegenen met vrede. Ps. 29:11b
• De afgelopen weken heeft u het
(‘t)huiswerkjournaal van school
ontvangen. Deze nieuwsbrieven
vervangen op dit moment het
‘normale’ Schooljournaal.
• Maandag 8 februari drinken wij als
team online en informeel koffie met
wethouder M. Verloop. Hij is
benieuwd hoe wij ons onlineonderwijsprogramma hebben
vormgegeven. Natuurlijk vertellen wij
hem dat graag.
• De geplande theatervoorstellingen
gaan voorlopig niet door. Als De
Lampegiet weer open zal zijn, dan
hoort u dit van ons. We hopen dat dit
op een ander moment alsnog door
kan gaan.
• Actie Woord & Daad = Er staat een
actie gepland voor Woord en Daad.
Met alle Gave scholen en in de
Hervormde kerken wordt geld
opgehaald voor schoon drinkwater in
Ethiopië. Ook nu mogen we een

bijdrage leveren en denken aan de
mensen en kinderen die leven onder
andere omstandigheden. U ontvangt
bij de start van de actie meer
informatie. Op school en in de
groepen zal ook aandacht zijn voor
dit project.
• We hebben besloten om de
rapporten en de ouderavonden een
maand te verschuiven. We hebben
de kinderen al zolang niet gezien. We
vinden het belangrijk om in alle rust
de kinderen weer te zien spelen en
samenwerken op het plein en in de
klas. Daarnaast worden de Citotoetsen na de voorjaarsvakantie
afgenomen en ook deze gegevens
worden meegenomen in het gesprek.
We zeggen dit voorzichtig omdat wij
ons uiterst bewust zijn dat het nu
veel meer gaat om het welbevinden.
• Rapport = Vrijdag 19 maart
• Oudergesprek = Dinsdag 23 maart
of in diezelfde week.
• Voor dit oudergesprek wordt u
vanaf maandag 15 februari
uitgenodigd. Uiteraard eerst de

kinderen met broertjes en zusjes en
vanaf 16 februari ook de andere
kinderen.
• Maandag vergadert de MR van de
Engelenburgschool met elkaar.
• De Vreedzame School • Als de
kinderen weer op school zijn, dan
starten uiteraard de lessen van de
Vreedzame School. Blok 4 = We
hebben hart voor elkaar. Om kunnen
gaan met gevoelens is van groot
belang voor een positief klimaat in de
klas en in de school. De Vreedzame
School streeft naar een klimaat
waarin iedereen zich prettig voelt en
waarin kinderen “hart voor elkaar
“hebben, d.w.z. dat ze met respect
omgaan met elkaar. Dat gaat
gemakkelijker als kinderen in staat
zijn hun gevoelens te benoemen.
Met vriendelijk groet,
Namens het team van De
Engelenburgschool
Jan-Jaap Vermeer

