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Gym op de woensdag
Woensdag 13 maart a.s. gymt de BB, woensdag 20 maart is de TB dan weer aan de beurt.
De MB gymt overigens gewoon elke woensdag in de Zeevaartschool.
Wilt u weer even extra aandacht besteden aan het op de juiste dagen meegeven/meenemen van de gymspullen?
Start van de dag
Op school hebben we de regel dat ouders van midden-, tussen- en bovenbouw voor aanvang van de school niet naar
binnen komen. Deze regel hebben we enkele jaren geleden ingevoerd, om een rustig begin van de schooldag voor alle
kinderen te garanderen.
We snappen natuurlijk best dat u af en toe even met uw kind naar binnen wil, maar we willen u toch vragen om dit tot
een minimum te beperken.
Ouders van kleuters mogen wel ’s ochtends even met hun kind doorlopen tot aan de deur van de klas. Dit geldt ook
voor kleuterouders van de groep van Marieke/Mary – dit kan, omdat deze klas in hetzelfde schoolgedeelte gehuisvest is
als MB, TB en BB, wat verwarrend zijn …
Zwemmen
Maandag 18 maart a.s. is er weer zwemmen voor de middenbouw.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze dag zwemkleding mee heeft?
ONDERWIJSSTAKING: VRIJDAG 15 MAART A.S.
U zult het ongetwijfeld hebben gehoord en gezien via de media: op vrijdag 15 maart a.s. organiseren de vakbonden,
daarbij gesteund door de werkgeversorganisaties, een grote landelijke onderwijsstaking. Ook onze school doet mee en
dat betekent dat er deze vrijdag geen school is. (overigens is De Peutertuin wel open voor de broertjes/zusjes die erop
zitten)
Van basisscholen tot universiteit: zoveel mogelijk werknemers zullen zich vrijdag 15 maart melden op het Malieveld in
Den Haag. Het zal de afsluiting zijn van een actieweek, om duidelijk te maken dat de situatie in het onderwijs in
Nederland zich op een dramatische wijze ontwikkelt. Als er niets gebeurt, kampen we in alle sectoren over een aantal
jaar met een enorm personeelstekort. Dat komt door te lage salarissen, maar ook door de alsmaar toenemende
werkdruk.
KOMENDE ACTIVITEITEN EN UW HULP ALS OUDER GEVRAAGD 😉
•

SCHOOLTUINEN: op de donderdagen vanaf 4 april a.s. tot half oktober start weer het Schooltuinenproject. De
volgende kinderen, Steyn, Silvano, Leen, Devon, Sylvana, Lynn, Lotus, Beyza en Bilal, planten met
medewerking van MEC De Witte Schuur allerlei groenten, kruiden en wat bloemen. De kinderen leren een half
jaar lang over de teelt van cultuurgewassen en alles wat daarmee samenhangt. Vanuit een praktijksituatie
komen ze in aanraking met relaties in de natuur en basisprincipes, zoals de bouw en ontwikkeling van een plant
en de levenscyclus van een gewas. Behalve kennis, inzicht en ervaring, worden er veel vaardigheden (zowel
fysiek als sociaal) opgedaan. Belangrijke thema’s, zoals voeding en gezondheid, zorg en verantwoordelijkheid,
kunnen volgens ons op geen andere wijze zo sterk aangeboden worden. Het is belangrijk dat kinderen op de

dag van de schooltuinen op de fiets naar school komen … Laarzen zijn dan ook heel handig …Er is één ouder
nodig die samen met de kinderen en de leerkracht wekelijks kan meefietsen naar de schooltuinen.

•

SCHOOLVOETBAL: Woensdag 3 en woensdag 10 april wordt er een schoolvoetbaltoernooi georganiseerd voor
alle basisscholen van Enkhuizen. U wordt hier nog nader over bericht. Wellicht wilt u de data noteren in uw
agenda? Er zijn wat ouders nodig die willen komen kijken, supporteren of een groepje willen begeleiden

•

En dan is er de VOORJAARSMARKT: Op donderdag 11 april van 17.00 – 19.00 uur. Bij mooi weer op het grasveld
achter de school en anders binnen in school. De tulpen die destijds door de kinderen zijn geplant worden dan
tentoongesteld. Deze worden ook bekeken én beoordeeld. De mooiste tulp wint een prijs! Ook wordt er een
rommelmarkt georganiseerd waar de kinderen hun eigen spulletjes kunnen verkopen. De helft van de opbrengst
is dan voor school en de andere helft voor hen zelf 😊! Er zijn spelletjes te doen; bijv. touwtrekken,
blikgooien, grabbelton waar je voor €0,50 kunt “grabbelen” Lekker eten en drinken is dan ook verkrijgbaar. Er
volgt nog wat meer uitgebreide info over deze dag.

•

KONINGSSPELEN: Op vrijdag 12 april worden weer de Koningsspelen gehouden. Voor de kinderen van onder- en
middenbouw worden deze spelen gehouden op het grasveld achter de school. De kinderen van de tussen- en
bovenbouw gaan naar de sportvelden bij Dindua en volgen daar het programma van 9.45 – 12.15 uur
(tussenbouw) en de bovenbouw kinderen sporten van 12.45 – 15.15 uur. Voor deze Koningsspelen vragen wij
ouders die willen helpen met de voorbereiding en op de ochtend/dag zelf willen helpen.

•

PAASONTBIJT EN VOSSENJACHT: donderdag 18 april. na een heerlijk, voor elkaar gemaakt paasontbijt, is het
tijd voor een Vossenjacht! Deze keer wordt de vossenjacht gehouden in het buitenmuseum. Het programma in
het buitenmuseum duurt van 9.30 – 13.00 uur. De kinderen kunnen dan bij het museum worden opgehaald. Ook
voor deze dag zijn er 18 ouders nodig die willen helpen bij de begeleiding en 10 vossen. Ook leerkrachten
kunnen natuurlijk vossen zijn …

Al met al allemaal leuke activiteiten in het vooruitzicht waarbij uw hulp onontbeerlijk is!! Kinderen vinden het ook
superleuk wanneer hun vader en/of moeder helpt dus als u even kans ziet … Geeft u zich dan alstublieft op bij de
leerkracht of via e-mail bij Helmi. Dan maken we er samen super activiteiten van!
Nog even op een rijtje …
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Iedereen alvast hartelijk dank voor de medewerking!!
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