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Beste ouders,
Nog een week en dan is het feest op school. We vieren in de week van 23 april a.s. het feit dat de school (ruim) dertig
jaar bestaat. Elke dag is er wel een speciale activiteit, met als hoogtepunt de grote circusvoorstelling op donderdag 26
april, ’s middags om 13.30 uur.
Deze week ontvangen alle kinderen een speciaal overzicht met alle activiteiten genoemd. Hou dit overzicht vooral in
de gaten!
In het kader van de feestweek herinneren wij u nog even aan de grote lege-flessen-inzameling. In de hal, naast de
ingang van de personeelskamer, kunt u zien hoeveel geld we inmiddels hebben binnen gehaald. Er moet natuurlijk nog
veel meer bij !!!
Verkeer rondom school
Het is iets van alle tijden: we moeten met elkaar zorgen voor een veilige
verkeerssituatie rondom de school. Natuurlijk is er rond 8.30 uur en na 14.45
uur sprake van “spits” in onze buurt, maar we zijn er met elkaar
verantwoordelijk voor dat iedereen veilig naar en van school komt.
Dat betekent vooral het aanpassen van de rijsnelheid. Het valt ons op dat
best veel auto’s te hard rijden en dat is helemaal niet nodig.
Parkeren is rond start en einde schooltijd ook lastig – aan deze situatie
kunnen we weinig veranderen. Wellicht kunnen ouders die hun kind met de
auto komen brengen en halen de auto iets verder van school parkeren.
We zien ook weer met regelmaat dat ouders hun kind vlak voor school uit de
auto laten stappen. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling en bovendien ook
nog gevaarlijk: aan de zijkant van de school, in de Korte Tuinstraat, heeft de
gemeente in samenwerking met de school enkele jaren geleden een speciale
kiss-‘n’-ride –strook aangelegd, die bedoeld is om even snel kinderen uit de
auto te laten stappen. Het kind kan vanaf deze strook via het plein veilig de
school bereiken.
Gebruik deze strook vooral!

Middenbouw
Vorige week donderdag bracht juf Nienke met haar tweeling een bezoek aan de school. Alle kinderen werden
getrakteerd op beschuit met (wit-blauwe) muisjes en alle kinderen kregen alle tijd om Sam en Jens te bewonderen.
Vooral de middenbouwertjes waren blij om ‘hun’ juf Nienke weer te zien.
Nienke laat weten dat zij enorm blij is met alle kaarten en presentjes die zij de afgelopen weken heeft ontvangen. Het
gaat goed met haar, en zo snel haar gezondheid het toelaat zal zij weer op school verschijnen en haar werk
langzamerhand hervatten.
Deze week is juf Sanne voorlopig voor het laatst op school. Naar alle verwachting zal zij half mei bevallen van haar
tweede kindje. Ze zal proberen om ook in de feestweek nog een paar keer even op school langs te komen.
Juf Marieke zal de komende twee weken in de middenbouw zijn. Na de mei-vakantie zal ook juf Nikki aanwezig zijn.
Uiteraard doen we ons best om op korte termijn een gelegenheid te vinden om de ouders kennis te laten maken met
Nikki.

Vrijdag 20 april: geen gym voor MB, TB en BB.
Vrijdag 20 april a.s. is er geen gym voor de groepen die op vrijdag in De Sprong gymmen.
Bovenbouw: lessen Tweede Wereldoorlog
De komende dagen zal er, zeker in de bovenbouw, de nodige aandacht worden besteed aan de gebeurtenissen in en
herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog. Dat zal niet alleen gebeuren in het geschiedenis-lesprogramma, maar ook
daarbuiten.
Dinsdagmiddag 17 april zal er een gast in de groep komen spreken over diens ervaring in deze afschuwelijke periode in
onze geschiedenis.
Onze school heeft al een aantal jaren het herdenkingsmonument “De Stedemaagd” in het Wilhelminaplantsoen
geadopteerd. Eén van de leerkrachten zal binnenkort met een deel van de achtstegroepers een bezoek brengen aan dit
monument.
Op 4 mei, tijdens de grote herdenking in Enkhuizen om 20.00 uur, zullen twee of drie schoolverlaters een bloemstuk
leggen bij dit monument. Daarover ontvangt u eind deze week nog nader bericht, via uw kind.
Verloren/gevonden
Het kratje onder de tafel in de hal puilt uit met kleding, lunchtrommels, schoenen, sjaals en wat al dies meer …
Bent u of is uw kind iets kwijt? Neem dan even een kijkje in deze krat! Eind van deze week brengen wij de inhoud naar
de kringloopwinkel.
ZWERFBOEKENNIEUWS!
We hebben weer een hele doos vol nieuwe, spannende en leuke boeken gekregen voor in onze
Zwerfboekenkast. De Zwerfboekenkast staat vanaf nu (bij droog weer) weer voor onze school. Neem
een boek mee, lees hem en laat hem vervolgens verder zwerven... laat hem achter in de
wachtkamer van de tandarts, geef ‘m aan je buurmeisje of laat hem in de trein liggen …
Veel leesplezier!

Schooltuinen
Op de facebookpagina van de Enza Schooltuinen staan wat leuke foto’s van kinderen die druk bezig zijn met
onderhoud, zaaien en planten op de schooltuinen. Misschien leuk om eens een kijkje op te nemen 😊
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Kennen jullie Kidsproof.nl al? Ouders zijn zó blij met deze website! Hier vind je namelijk de leukste tips voor ouders & kids bij jou
in de buurt. Onze missie is om zoveel mogelijk ouders te stimuleren om er lekker op uit te gaan met hun kinderen. Hier een kort
filmpje > https://www.youtube.com/watch?v=vXa9j-JXGOI
Kidsproof Kop van Noord-Holland staat altijd vól met leuke tips voor speeltuinen, kabouterpaden, zwembaden,
natuurspeeltuinen en nog veel meer tips in de Kop van Noord-Holland.
En als het nou echt plenst van de regen? Dan vind je op de site ook volop tips voor leuke kinderworkshops, speurtochten in
musea, familie-theatervoorstellingen en nog veel meer. Liever een rustig dagje thuis? Op Kidsproof.nl vind je ook inspiratie voor
bijvoorbeeld lenteknutsels.
Mochten jullie een plekje over hebben op je site, Facebook-pagina of in jullie nieuwsbrief, willen jullie Kidsproof.nl dan als tip
meegeven aan jullie ouders? Die zijn vaak zó blij met alle tips & inspiratie! Bijgaand een leuk beeld.
Alvast bedankt!
Hartelijke groet,
Claudine Brakenhoff

-----  ---Vanaf 9:30 Vertrek van de Zwaan-kleef-aan Optocht vanaf de scholen van de binnenstad .Met medewerking van Drum- en
Fanfarekorps Dindua en de Oude Brandweerauto.Het thema is : ’ Versier iets, wat rolt’ , er is geen inschrijving nodig.De route is
naar en door de Westerstraat richting Stadhuis ;
9.30 : vertrek van de Wegwijzer.
9.40 :vertrek van de Tweemaster/ Pierewiet/ Mozaïek
9.50 :vertrek Pancratius/ Harlekijn / Mamaloe/ Smallsteps.
10:00 De aankomst van de optocht bij het Stadhuis is er de Aubade . De burgemeester verwelkomt iedereen en gezamenlijk
zingen wij 2 coupletten van het volkslied ( Wilhelmus ) . Hierop volgt door de voorzitter/ leden van de Oranjevereniging en
Inkipinki, een spektakel-prijsuitreiking voor alle jeugd die met een feestelijk versierde autoped/(bak)fiets/ kruiwagen/ trapauto
enz. meegelopen heeft.
10:30 Na de aubade is er voor de jeugd Het Poppentheater Inkipinki , nu in Het Wapen vanEnkhuizen . Met de gratis
voorstelling; Tijger ligt ENORM in de weg ! Tijger is jarig en zit te wachten op z’n vriendjes om het samen te vieren. Maar het
duurt zolang dat de tijger inslaap valt. Eindelijk slaapt hij en moeten allemaal diertjes nu voorbij hem komen. Hoe gaan ze dat
doen ? Het wordt weer spannend en gezellig, kom maar kijken !

-----  ---Oranjevereniging Juliana organiseert op zaterdag 26 april
HET RONDJE HANDVASTWATER
Als grote attractie dit jaar de shapeshifter. Bekend van het tv programma “hole in the wall”. De kinderen moeten de “shape”/vorm
van het draaiende kussen aannemen zodat ze er doorheen kunnen.
Heb je nog energie over? Steek met een houten vlot het Handvastwater over! Ga je toch liever suppen? Doe dan mee aan de
demo Stand Up Paddle, ook wel SUP genoemd. Dit is een relatief nieuwe sport uit Hawaï, waarbij je staand op een groot
surfboard met paddle het Handvastwater onveilig maakt.
De Oranjevereniging roept alle kinderen op om hun zieke knuffels mee te nemen. Heeft je slinger aap een uitgerekte arm? Is je
knuffelkonijntje oostindisch doof? De berendokters zetten alles op alles om de zieke knuffels er weer bovenop te helpen.

En natuurlijk ontbreken de toppers van vorig jaar niet. De drakenobstakelbaan van 18 meter, springkussen en de opblaasbare
klimwand. Voor de krachtpatsers is er een kop van Jut.

Alle activiteiten zijn gratis. Aanvang 13:00 uur tot 16:30 uur.
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