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Bezoek (aankomende) schoolverlaters Martinus College
Met de schoolverlaters zijn we inmiddels het traject van de Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs in gegaan.
Vandaag, dinsdag 14 november, wordt bij deze bovenbouwers de NIO-toets afgenomen.
Met alle ouders van hen zijn al gesprekken geweest over het verdere traject, en de uitslagen van de
ENTREE-toets (schoolvorderingen) zijn besproken.
Op dinsdagmiddag 21 november a.s. gaan we met hen naar het Martinus College in Grootebroek.
We gaan daar ervaren hoe het is op een school voor voortgezet onderwijs. De kinderen krijgen een
rondleiding, in de vorm van enkele proeflessen en andere activiteiten.
Eén van de BB-leerkrachten gaat mee – het is de bedoeling dat we met elkaar op de fiets richting het
Martinus gaan. We vertrekken rond 12.45 uur en zijn rond 15.30 uur aan het eind van het programma. We
fietsen dan met elkaar weer naar Enkhuizen. Kinderen die onderweg kunnen ‘afhaken’ om direct naar huis
te fietsen, mogen dat als u als ouder dat goed vindt. Laat het even aan ons weten als dit het geval is.
Begin van de schooldag …
Zoals u allen weet begint de schooldag bij ons om 8.30 uur. Om 8.15 uur gaan de deuren open – kinderen
van MB, TB en BB komen dan zelf binnen en gaan naar hun klas.
Het doet ons deugd dat verreweg de meeste kinderen op tijd op school zijn – daar heeft u een aandeel in
en dat doet u blijkbaar goed!
Kinderen van de kleuterklassen mogen met hun (brengende) ouder naar hun klas lopen, en dat gebeurt
gelukkig ook goed. We willen u als ouders van onze kleuters wel vragen om ervoor te zorgen dat u om 8.30
uur de school weer heeft verlaten.
Het tussendoortje: een klein hapje voor in de kleine pauze
Midden op de schoolochtend is er voor de kinderen ruimte om even wat te eten en drinken. Na dit
‘tussendoortje’ gaan de kinderen bij droog weer lekker even buiten spelen.
De laatste weken zien we de omvang en de aard van deze tussendoortjes verschuiven van een stuk fruit of
(in MB, TB en BB) een kleine koek, naar grote chocoladekoeken, chocoladerepen en ander snoepwerk. Zo
nu en dan verschijnen er zelfs zakken snoep ten tonele.
Omdat wij met elkaar een opvoedkundige rol (willen en moeten) vervullen ook op het gebied van gezonde
voeding, willen wij u vragen om wat zorgvuldiger uw kind een tussendoortje mee te geven.
En daarbij is eigenlijk een stuk fruit voldoende (lekker en gezond, met voldoende voedingswaarde).
Studiedag: 15 november 2017
Zoals in de Schoolgids al is vermeld: woensdag 15 november a.s. is de school gesloten. De leerkrachten
hebben dan studiedag.
Intocht Sinterklaas
Zaterdag 18 november doet Sinterklaas Nederland aan. En natuurlijk brengt hij op 5 december ook een
bezoek aan onze school! Het zou leuk zijn wanneer dan de school in de juiste sferen is gebracht. Wilt u
maandagavond 20 november samen met de AC de school versieren? We zijn er vanaf 19.30 uur. Gezellig!
En versier-ideeën zijn welkom!
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