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Tussenbouw en De Witte Schuur
Voor morgen, dinsdag 17 oktober zijn er echt 3 ouders nodig die mee gaan naar De Witte Schuur. Deze
ochtend duurt van 10.00 en 12.00 uur. Geeft u zich alstublieft bij Björn of per email bij Helmi. Dank u
wel. Voor het programma klikt u op de volgende link: Veldwerk: Rood met zwarte stippen
Oudergesprekken
Zoals gebruikelijk worden in het najaar de eerste oudergesprekken gehouden. Bij deze nieuwsbrief
ontvangt u ook een overzicht/rooster van deze oudergesprekken die na de herfstvakantie met alle ouders
is ingepland.
Van de activiteitencommissie:
Het lijkt nog wat ver weg, maar wij zijn al druk bezig met Sinterklaas! Op zaterdag 18 november zal de
goedheiligman weer voet aan wal zetten in Nederland en daar zullen we allemaal vast genoeg van
meekrijgen!
Op maandagavond 20 november gaan wij 's avonds de school versieren voor onze kinderen. Wij zouden het
onwijs fijn vinden als we daarbij wat hulp van u krijgen! Heel concreet hebben we een of meerdere ouders
nodig die de ramen kunnen opleuken. Denk aan met behulp van sjablonen mooie huizen, manen,
cadeautjes op de ramen maken. Maar ook de slinger-ophangers en cadeautjes-inpakkers kunnen we echt
goed gebruiken die avond.
We beginnen die avond om 20.00 uur en met een leuke versierploeg zijn we vast in een uur klaar! Opgeven
kan bij Bjorn of bij Maaike (de moeder van Yfke en Jelte). Daarnaast is goed (duurzaam) versiermateriaal
ook hartstikke welkom.
Heeft u iets liggen in dit thema wat niet meer gebruikt wordt thuis en wat wellicht erg goed terecht kan
komen op school? Laat het ons weten en geef het t.z.t. even af.
Zwerfboeken
Op woensdag 18 oktober om 12:15 openen we ons Zwerfboekenstation. Dit station (boekenkast) zal
onder schooltijd toegankelijk zijn voor iedereen.
Een zwerfboek mag (kosteloos) meegenomen
worden, gelezen worden en vervolgens weer terug gebracht worden of u kiest ervoor het boek te
laten zwerven: laat het boek achter in een openbare gelegenheid, bijvoorbeeld in de trein. De
zwervende boeken kunnen wij namelijk ook volgen.
Mocht u zelf kinderboeken hebben die u wilt doneren als Zwerfboek, dan kunt u deze inleveren bij
Ellen. Zij zal de ingeleverde boeken controleren. Mocht een boek voldoen aan de eisen, dan wordt het een
Zwerfboek en komt het weer in ons Zwerfboekenstation, klaar om te gaan zwerven.
Aanspreekpunt: Renske Bakker en / of Ellen Schulze (KbA)
Iedereen alvast een fijne herfstvakantie!

------ persberichten -----Cinema Enkhuizen
Landelijk kinderfilmfestival nu ook in Enkhuizen. In de herfstvakantie draaien er maar liefst 5 films uit
het programma. Speciaal uitgekozen films, voor alle leeftijden wel een bijzonder film. Check de website
voor de filmbeschrijvingen en kaartverkoop. En bovendien is de entreeprijs €5,- met de Junior Cultuur
Pas.
Blokfluitles
Zou een instrument bespelen ook iets voor mij zijn? Start op de blokfluit!
Wij bieden jou/u 10 blokfluitlessen aan om het uit te proberen. De lessen kunnen ook nog verder
uitgebreid worden. Start van de lessen is op zaterdag 4 november.
We geven iedere zaterdag les van 11.00- 11.45 uur in het parochiecentrum,
Kwakerspad 3, Enkhuizen.
Er zijn drie docenten beschikbaar voor de lessen: Renske Mazereeuw, Ria van Bijnen en Jacintha Floris.
Aanmelden vóór 20 oktober:
riavanbijnen@gmail.com
Blokfluit en lesboek zijn te leen bij de docenten.
Totale kosten lessen: € 10,- Tijdens de lessen zal er ook aandacht worden besteed aan de instrumenten
die bij KSM in het orkest worden bespeeld.
Jeugdsport Fonds

Beste ouders/verzorgers,
Wij vinden dat elk kind moet kunnen sporten jij ook? Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen
die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van Jeugdsportfonds moet er voldaan worden aan bepaalde
voorwaarden. Omdat de procedures helder en eenvoudig zijn kan een kind vaak al binnen 3 weken sporten
bij een sportvereniging van zijn of haar keuze. Voor informatie kunt u contact opnemen met de intern
begeleider van school, juf Lida.
Sportieve groeten
Meester Peter
Team Sportservice
Agenda
Allen
Allen

Opening ‘Zwerboeken’
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