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De komende dagen gaat het gelukkig wat minder regenen. De beslissing om het schoolreisje voor de
midden- en kleuterbouw uit te stellen naar morgen, dinsdag 19 september is een goede geweest.
Iedereen wordt om 8.30 uur op school verwacht. Gezamenlijk lopen wij naar het station waar de
schoolbussen staan. En wij zijn ± 16.00 uur weer terug bij het station van Enkhuizen waar u uw
kind(eren) moe en voldaan, weer kunt ophalen.
Zwemlessen
Maandag 25 september starten de zwemlessen voor de kinderen van de middenbouw. Voor de overige
data, zie de agenda in het jaarboekje of de kalender op de SchoolApp of de website. Zijn er onder u
ouders die kunnen naar het zwembad? Geeft u zich dan alstublieft op bij juf Sanne!
Drie-Daagse
Ook op maandag 25 september vertrekken de kinderen van de bovenbouw en gr. 6 van de tussenbouw
naar Drouwen. Het programmaboekje met daarin alle informatie wordt vandaag aan de kinderen
meegegeven.
In de hal staan de zogenaamde ‘3-daagse kratjes’. Daarin wordt alle lekkers verzameld die u de kinderen
wilt meegeven. Vooral kleine pakjes drinken zijn zeer welkom…
Unicefloop
Zaterdag 14 oktober wordt de Unicefloop gehouden. Ook dit jaar organiseren zij de kleurrijkste Unicefloop
van Nederland.
De kinderen ontvangen woensdag een folder met daaraan een aanmeldformulier.
Harddraverij
Donderdag 21 september is het weer zover, Harddraverij dag in Enkhuizen. De vereniging heeft voor alle
basisscholen een paardentoto georganiseerd. Op een formulier staat een lijst met paarden die mee doen.
Uit deze lijst kiest elk kind het paard dat volgens hen gaat winnen. Dit wordt op school ingevuld en
ingezameld.
Op die dag wil je misschien alle paarden aanmoedigen. Dat kan want donderdag 21 en vrijdag 22
september is de school dicht.
Voorleesexpress
De VoorLeesexpress is er voor kinderen tussen de twee en acht jaar die taal- of leesondersteuning
kunnen gebruiken. De nationaliteit van de kinderen en hun ouders maakt niet uit, hier geboren of nieuw
in Nederland.
Er komt twintig weken lang, elke week een vrijwilliger voorlezen bij het gezin, waarbij de ouders ook in
het leestraject worden betrokken. Het gezin krijgt een bibliotheekpas en wordt door de vrijwilliger
wegwijs gemaakt bij een bibliotheek in de buurt. Iedereen die een gezin in gedachten heeft kan dit aan
ons doorgeven. De school verzorgt dan de aanmelding voor de VoorLeesexpress
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----- persbericht ----MAYA ZINGT DE WERELD ROND IN DE DROM
Op zondag 24 september om 11:00 uur zingt Maya ‘de wereld rond’ (3+) op het podium van
de Drommedaris in Enkhuizen, Paktuinen 1.
Maya is nieuwsgierig naar de wereld en de mensen die daar in leven.
We zijn allemaal op dezelfde planeet geboren, maar toch is
iedereen anders. Wat maakt ons verschillend? En maakt dat wat uit? Aan de andere kant
lijken we allemaal op elkaar en doen toch ook weer dezelfde dingen.
Maya gaat met jou op wereldreis en zo ontdekken we in dit muziektheater een voorstelling van alles over
het leven.
Maya zingt, danst en trommelt er op los en dat doet ze niet alleen, ze neemt haar muzikale
troubadours mee. Liedjes met herkenbare thema’s op muziek uit alle windstreken van o.a.
Samba Salad en Barbatuques. Samba, jazz, flamenco, pop en vele andere muziekstijlen
nemen je mee op reis.
Ga je mee? Kom verkleed als een wereldburger!
Maya is zangeres, actrice, danseres, theater &amp; muziek docent, organisator,
muziekprogrammeur, theatermaker en songwriter. Haar veelzijdigheid brengt haar in contact
met veelzijdige mensen, projecten en plekken. Al deze disciplines hebben vooral één ding
met elkaar gemeen, en dat is het podium.
Mensen ontroeren, laten lachen, laten dansen, in
beweging brengen, een spiegel voorhouden, het kind in ze naar boven halen en ze iets
bijzonders meegeven. Van alle mensen zijn kinderen haar favoriet en ze neemt hen graag
mee in haar fantasie.
Foto: Gilian Jones
Entree: € 10,00 / € 5,00 i.c.m. junior cultuur pas
Contactgegevens voor meer informatie: www.drom.nl – info@drom.nl – 0228-312076

Hier vindt u meer informatie over de Jeugd Cultuurpas https://www.cjp.nl/wat-is-cjp/

