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Enkele belangrijke data BB

•

Op dinsdag 26 juni a.s. gaan de kinderen van de bovenbouw naar het Zanddepot voor de terugkomdag ‘Handje
Helpen’. Zij bekijken daar wat er met de natuur is gebeurd nadat zij daar in februari waren. Wij gaan daar op
de fiets naartoe van 10.00 – 11.00 uur.

Wie van u ouders wil met ons meefietsen? Graag twee ouders …Alvast dank.
•
Ook op 26 juni maar dan in de avonduren presenteren onze schoolverlaters het
Eindwerk aan hun ouders/verzorgers. Even tussen ons, aan alle projecten van het eindwerk is
hard gewerkt en het resultaat is er dan ook naar 😊
De presentatie start om 19.30 uur
➢

Leerlingverslagen

Het einde van dit schooljaar nadert en daarmee ook de tweede verslagronde. Op dinsdag 3 juli ontvangt u het verslag
van uw kind(eren). Deze verslagronde kunt u aangeven of u een oudergesprek wenst. De eventuele oudergesprekken
vinden dan plaats in de week erna van 9 – 13 juli
➢

Brandweerdag

Ook wij mogen weer meedoen met de Brandweerdag! Op zaterdag 7 juli organiseert de Brandweer Enkhuizen een
activiteiten dag voor de schooljeugd. De locatie voor deze dag is op het terrein van de ijsbaan achter de kazerne.
Gerard Brandweg 3 Enkhuizen. De kinderen die mee doen worden op school opgehaald met een heuse brandweerwagen
en ook weer teruggebracht naar de school. Tijdens deze dag zal er in competitieverband ‘gestreden’ worden om een
wisselbeker. Alle activiteiten hebben te maken met brand en brandweerman/vrouw zijn. En gezien de aard van de
spelen bestaat de mogelijkheid dat kinderen nat en vies worden …😉 Dan weet u dit alvast 😊
Vandaag krijgen de kinderen vanaf de middenbouw een aanmeldbrief mee naar huis waarin u toestemming wordt
gevraagd om mee te mogen doen. Deze brief kunt u, voorzien van een handtekening van een ouder, uiterlijk vrijdag 22
juni weer inleveren op school.
Wij kunnen met maximaal 3 groepen meedoen aan dit spektakel, dus vol is helaas vol.
Verdere informatie over aanvangstijden en de prijsuitreiking hoort u nog van ons.
➢

Zomerfeest 2018

Een datum om alvast te noteren in de agenda!! Donderdag 19 juli van 17.30 uur tot
ongeveer 20.30 uur vieren wij allen met elkaar het Zomerfeest! Lijkt het u leuk om te
helpen bij de voorbereidingen van dit jaarlijks terugkerend evenement (want dat is
het!) dan kunt u zich opgeven bij juf Wil of meester Björn.
Voor nieuwe ouders: over het wat en hoe ons zomerfeest eruitziet hoort u binnenkort meer 😊
TB (zie de nieuwsbrief van 4-6 jl.)
MB

Excursie Rembrandthuis
Zwemdag

Do 14 juni
Ma 18 juni

MB-TB-BB
BB
Schoolverlaters

Inleveren strookjes Brandweerdag
Terugkom dag Handje Helpen
Eindwerk presentatie

Vr 22 juni
Di 26 juni 10.00 – 11.00 uur
Di 26 juni aanvang 19.30 uur

