OBS Schengehof
Slotstraat 3
4458 BJ ’s Heer Arendskerke
tel:
0113 561935
email: schengehof@alberoscholen.nl
website: www.schengehof.nl

Info 14 schooljaar ’18 – ‘19

vrijdag 22 maart 2019
Schoolweek 27
VVE-overleg Kibeo - Schengehof
1e les Mad Science start 14.15 uur
HGPD-gesprekken 14.30 – 16.00 uur
Voorlichting 4 mei-herdenking gr 7 – 8 door
wethouder mevr Meeuwisse 9.00 uur
Nascholing Kindgesprekken 14.30 – 16.30 uur
Kijkmiddag Kinderkunstweek 16.00 – 17.30 uur
Pleintjes Schengehof 14.15 – 15.30 uur
16.00 – 17.30 uur geopend om de gemaakte
kunstwerken te bewonderen. Hiervoor willen we
jullie allemaal van harte toe uitnodigen!

maandag 25 maart:
dinsdag 26 maart:
woensdag 27 maart:
vrijdag 29 maart:

Agenda:

dinsdag 2 april:
woensdag 3 april:
vrijdag 5 april:

Regel van de week

Ook dit schooljaar worden wekelijks de regel van de
week besproken in de groepen. Tijdens de
schoolweken 28 en 29 zijn dat deze regels:
13. ‘Netjes vragen of je iets mag lenen, dan krijg je
geen problemen!’
14. ‘Wees netjes en beleefd, zodat je het goede
voorbeeld geeft!’

Start lessen Mad Science.

Er zijn voldoende aanmeldingen binnen gekomen om
de Mad Science lessen door te laten gaan. De eerste
les staat gepland op dinsdag 26 maart ’19. Vanaf
Woensdag 20 maart ’19 hebben we met alle 14.15 uur gaat de
kinderen de achtste Kinderkunstweek op een
kleurige en energieke wijze geopend. Het thema van
dit jaar

Kleurige, energieke opening
Kinderkunstweek

professor in het lokaal van
groep 4 met 13 jeugdige wetenschappers in spé aan
de slag. De vervolglessen zijn op 2 april ’19, 9 april
’19 en 16 april ’19.
Mochten er nog kinderen zijn die ook mee willen
geeft de kinderen heel wat uitdagingen om zelf aan doen, dan kunnen jullie je nog inschrijven hoor! Zie
de slag te gaan. Maar natuurlijk zorgen we ervoor https://inschrijven.mad-science.nl
dat er voldoende inspiratie komt via diverse
kunstenaars. De komende 2 weken hebben we Spreekuurweek.
verschillende kunstenaars op bezoek die workshops In de week van 8 tot 12 april ’19 staat de 2e
spreekuurweek gepland. Alle ouders/verzorgers
zullen verzorgen in de groepen.
Op woensdag 3 april ’19 is ‘Galerie Schengehof’ waarmee onze teamleden in gesprek willen gaan
voor (groot)ouders en andere belangstellenden van worden door de teamleden zelf uitgenodigd.
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Bezoek
wethouder
Meeuwisse.

mevrouw

Schoolfruit.
Het fruitmenu voor week 13 is:

Op vrijdag 29 maart ’19
komt wethouder mevrouw Meeuwisse uitleg geven
dinsdag
woensdag
donderdag
over de 4 mei herdenking. Als Schengehof hebben
het Oorlogsmonument bij de Petruskerk
Gezamenlijk overleg Kibeo – we
geadopteerd. Op zaterdag 4 mei ’19 zullen leerlingen
Schengehof.
van groep 7 – 8 een bijdrage leveren aan de
herdenking. Als voorbereiding hierop zal mevrouw
Meeuwisse met de kinderen in gesprek gaan over het
Op maandag 18 maart ’19 zijn we als teams van belang van blijven herdenken. Want
Kibeo Boogstraat en Schengehof voor de 2e keer dit
schooljaar bij elkaar geweest. Het doel van deze
gezamenlijke bijeenkomsten is om te komen tot een
betere samenwerking én een doorgaande lijn voor
alle kinderen van 0 – 12 jaar. Naast het helder
hebben van de doorgaande lijn hebben we afspraken
maar is niet voor ieder kind
gemaakt over o.a. het werken rondom gezamenlijke een vanzelfsprekendheid. Vandaar onze jaarlijkse
thema’s. Per schooljaar komen er 6 gezamenlijke betrokkenheid bij 4 mei.
thema’s. Voorafgaande aan deze gezamenlijke
thema’s verschijnt er een gezamenlijke nieuwsbrief
waarin o.a. info gegeven wordt over het thema en de
bijbehorende ‘themawoorden’ en activiteiten.
Ouderbijdrage ’18 – ‘19
Verder
zullen
er
over
en
weer
bijdrage 1e kind:
€ 20,00;
uitwisselingsactiviteiten gehouden worden. Ook
bijdrage 2e kind:
€ 17,50;
hierover zullen jullie geïnformeerd worden middels
e
bijdrage 3 kind en volgenden: € 15,00.
de gezamenlijke nieuwsbrieven.
Voor de kinderen die na 1 januari ’19 op school
komen gelden de volgende bedragen:
bijdrage 1e kind:
€ 10,00;
e
€ 8,75;
Op dinsdag 2 april ’19 komt Lindie de Bont van bijdrage 2 kind:
e
e
bijdrage
3
kind
en
volgenden:
€
7,50.
het RPCZ naar Schengehof voor de 3
nascholingsbijeenkomst
Handelings
Gericht
Werken en Kindgesprekken. Tijdens de vorige Wij willen jullie vragen, om de bedragen over te
bijeenkomst hebben alle teamleden hun eigen maken op de bankrekening van de Ouderraad:
persoonlijke leerdoelen aangegeven, waarmee ze NL13INGB0006164912 t.n.v. ouderraad OBS
aan de slag zijn gegaan. Tussentijds hebben ze van Schengehof,. onder vermelding van ouderbijdrage
Lindie al coaching gehad, zodat de werkplannen ’18 – ’19 + de naam/namen van jullie kind(eren).
eventueel bijgesteld konden worden. Dinsdag 2 april Het geld mag ook contant worden voldaan bij de
’19 vindt de plenaire nabespreking plaats en worden juf of meester!
nieuwe leerdoelen opgesteld.

Nascholing
Kindgesprekken.

HGW

en
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Vakantierooster 2019 – 2020

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

14-10-’19 t/m 18-10-‘19
23-12-’19 t/m 03-01-‘20
24-02-’20 t/m 28-02-‘20
10-04-‘20
13-04-‘20
20-04-’20 t/m 05-05-‘20
21-05-’20 en 22-05-‘20
01-06-‘20
13-07-’20 t/m 21-08-‘20
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