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In deze nieuwsbrief...
▪
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▪
▪

Het bestuur van de Stichting Montessoripeutergroep Enkhuizen bestaat uit:

Info-avond
incasso
open dag
St Maarten

Margreet Keesman - Wim Hoogervorst
Annelies van Berkel – Anneleen Prins

Informatieavond
Op dinsdag 17 oktober jl. organiseerde het bestuur van De Peutertuin een informatieavond voor alle
ouders met kinderen op De Peutertuin. Deze informatieavond ging over de ingrijpende
veranderingen die de Harmonisatiewet met zich meebrengt. Met name de financiële kant werd
uitgebreid belicht. Zoals al eerder aangegeven heeft het alles te maken met het feit of, wanneer en
hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt.
U kunt de presentatie ook terugzien op onze website: www.montessori-enkhuizen.nl onder het
menu ‘peutertuin’ – HARMONISATIE
Ook staan hier antwoorden op de meest gestelde vragen. Mocht u nog andere vragen hebben kunt u
altijd contact met ons opnemen.
Incasso
Beste ouders.
Wij hebben gezien dat de automatische incasso van over de maand oktober niet goed gegaan is. Gelukkig
is er door een attente ouder naar ons gemaild dat er geen ouderbijdrage is afgeschreven.
Wij zullen de incasso van oktober alsnog incasseren en de bijdrage van november wordt dan verplaatst
naar de 25ste. Onze excuses voor de ontstane verwarring.

Een mooie start op De Peutertuin …,
Graag wijzen wij nog even op de Open Dag die wij op woensdag 8 november van 9.00 – 12.30 uur
houden op onze locatie op de Goudenregenstraat 29 in Enkhuizen. Heeft u kennissen of kent u
mensen in uw omgeving met kinderen in de peuterleeftijd wijst u ze dan alstublieft op deze open
dag!
Sint Maarten
Met Sint Maarten gaan kinderen met zelfgemaakte
lampionnen met daarin een lampje of kaarsje langs de huizen,
zingen Sint Maarten liedjes en krijgen hiervoor snoep of fruit.

Alle kinderen zijn al druk bezig om een prachtige lampion te
knutselen! Er worden verschillende technieken aangeboden.
Stempelen, plakken, verven, oliën, in elkaar nieten, gaatjes
maken voor het hengsel. Allemaal vaardigheden waardoor ook
nieuwe woorden en begrippen worden aangeleerd. In de week
vóór 11 november gaan we natuurlijk ook een keertje oefenen
met onze peuters :-). Wilt u dan alstublieft een
lampionstokje/lichtje aan uw kind meegeven? Deze zijn nu
(bijna) overal te koop voor €1,- of nog minder.
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Ook leren we een paar liedjes die de kinderen op 11 november kunnen zingen wanneer zij langs de
‘deuren’ om snoepjes gaan ‘zeuren’ ;-)
Kijk mijn lichtje
Kijk mijn lichtje
Zelf gemaakt
Zelf gemaakt
En vanavond mag ik
En vanavond mag ik
Laat op straat
Laat op straat
En natuurlijk onthouden wij ze het echte verhaal van
Sint Maarten niet dat gaat over aandacht voor elkaar
en samen delen.
Ook wordt in de binnenstad van Enkhuizen de inmiddels traditionele Sint Maarten optocht
gehouden.
BEO (Buurtvereniging Boschplein en Omgeving) nodigt alle kinderen van harte uit om 11 november
mee te lopen met deze lampionnenoptocht.
De optocht start om 17.15 uur vanaf het AH-plein aan de Molenweg. Onder muzikale begeleiding van
fanfarekorps Dindua gaat de stoet op pad via de Westerstraat naar het stadhuis. Ook Sint Maarten
rijdt te paard mee in de optocht.
Bij het stadhuis aangekomen (ca. om 17:30 uur) speelt hij een beroemde scene. Sint Maarten vindt
daar namelijk een schaars geklede bedelaar op het bordes, waarna hij met zijn zwaard de helft van
zijn mantel afsnijdt. Die geeft Sint Maarten aan de bedelaar, zodat hij zich kan beschermen tegen
de barre kou.
Een zanggroepje dat wordt gevormd door door kinderen van kinderkoor ‘Eigenwijs’, basisschool
‘Pancratius’ en Montessorischool ‘De Wegwijzer’ brengen het speciale Sint Maartenlied ten gehore,
waarin de legende van Sint Maarten wordt beschreven.
Veel plezier allemaal!
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