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Terugblik Voorjaarsmarkt 2019
Wat was het gezellig, afgelopen donderdagavond. Toen organiseerden we de Voorjaarsmarkt. Van 17-19 uur was de
school een marktplein, met heerlijke hapjes, mooie knutsels, gezellige spelletjes en allerlei ‘rommel’ dat door kon
gaan naar een nieuwe gebruiker. ‘Rommel’ tussen haakjes, want zeker bij dit soort gelegenheden ervaar je dat
spullen, speelgoed en boeken waar jij misschien op bent uitgekeken, voor een klein bedragje over kan gaan naar een
nieuwe eigenaar.
Voor ons in elk geval was het een genot om te zien dat zoveel van onze kinderen met hun genodigden met plezier
rondliepen.
De voorjaarsmarkt is niet mogelijk zonder de inzet van onze Activiteitencommissie – zij zorgen ervoor dat alles op
rolletjes verloopt, dat de boodschappen worden gedaan, dat zaken worden voorbereid. Naast Björn en Wil (vanuit het
team) danken we Diederik (vader Lenne en Tijn), Kim (moeder Anna en Jack) voor hun grote inzet. Ook danken we
dit keer de ouders van Doortje en Kobus voor het beschikbaar stellen van hun friet-wagen, de vader van Yfke en Jelte
voor het bakken van de hamburgers en de vader van Steffen voor het organiseren van de tulpenwedstrijd!
We zijn blij dat we jullie in ons midden hebben.
De markt heeft een voorlopige opbrengst van € 460,- . Daar moeten nog wat kosten vanaf, maar we mogen met
elkaar heel tevreden zijn!
Overigens zijn er nog wat werkjes die uw kind(eren) hebben gemaakt te koop! Neem eens een kijkje in de klas na
school 😊
Koningsspelen
De dag na de Voorjaarsmarkt vonden de Koningsspelen plaats. Bij de inhuldiging van Koning Willem-Alexander in
2013 was het een grote wens van hem en zijn vrouw om jaarlijks voor alle basisschool-kinderen een grote sport- en
speldag te laten organiseren. Dat werden de Koningsspelen.
Ook dit jaar organiseerden Team Sportservice,de gemeente Enkhuizen en de scholen in Enkhuizen deze grote sporten speldag. Een beetje eerder dan ‘rond Koningsdag’ dit keer – enkele scholen hebben namelijk de week voor
Koningsdag al vakantie.
Voor de groepen 5 t/m 8 gingen we vrijdag 12 april naar de velden van Sportpark Immerhorn; in de ochtend was het
sportcircuit voor groep 5-6, in de middag waren groepen 7 en 8 welkom.
Gelukkig was het weer vrij aardig: koud, maar af en toe een oranjezonnetje.
De kinderen hebben veel plezier beleefd, en de kinderen van de bovenbouw wonnen zelfs de Koningsdagbeker! Voor
het eerst!
De kinderen van de kleuterbouw, de middenbouw en de 4e groepers van de tussenbouw werden met sport en spel
vermaakt op ‘ons’ grasveld. Dankzij de organisatie door onze juffen, maar vooral ook door de begeleiding van vele
ouders werd ook deze sport- en speldag een groot succes.
Ook aan een ieder die er voor zorgden dat deze Koningsspelen voor onze kinderen een onvergetelijke happening zijn
geworden, willen wij onze grote dank en waardering uitspreken.
Eindtoets schoolverlaters
Op woensdag 24 april wordt bij de schoolverlaters de verplichte eindtoets afgenomen. Deze toets heeft geen directe
relatie met de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs – alleen als de resultaten van de toets hier aanleiding toe
geven mogen wij het advies nog een beetje naar boven bijstellen. Het advies wordt echter nooit naar beneden
bijgesteld.
Wij kozen, bij het verplicht stellen van de eindtoets in 2015, voor de ‘Route 8’-toets – deze toets kan op het
chromebook gemaakt worden en is ‘adaptief’. Dit houdt in, dat de toetsvragen automatisch worden aangepast aan het
niveau van beantwoording van de vragen. Hierdoor heeft het kind niet snel het gevoel dat de toets heel moeilijk is.

De afname neemt een paar uur in beslag – we redden het op een woensdagochtend. De schoolverlaters krijgen deze
ochtend een plek in onze personeelskamer – er zijn twee leerkrachten aanwezig om hen te begeleiden.
De overige kinderen van de BB zijn gewoon op school in hun klas.

Overblijfouders gezocht
Lijkt het u leuk om uw kind(eren) in 'de schoolse habitat' te zien? Bent u op maandag, dinsdag, donderdag en / of
vrijdag van 12:00 tot 12:30 beschikbaar? Ziet u het zitten toezicht te houden, soms een pleister te plakken of een
troostende schouder beschikbaar te stellen en kinderen te helpen? Dan bent u geschikt bevonden als overblijfouder
😊!
We zoeken ondersteuning op het grote en kleine plein. Mocht u interesse of vragen hebben horen wij dat graag.
WANNEER
Dinsdag 16 april
Donderdag 18 april
Woensdag 24 april

WAT
Muzikale vertelling TB
Paasontbijt en Vossenjacht
Eindtoets schoolverlaters

WAAR
De Nieuwe Doelen
Buitenmuseum
Op school

----- persbericht ----Ook dit jaar wordt voor alle kinderen in West Friesland weer een kinderfestival in het Wilhelminaplantsoen in
Enkhuizen georganiseerd. Zie DEZE LINK
Ook vertoont Cinema Enkhuizen (in de Drom) in de aanstaande schoolvakantie weer extra films voor de kinderen van de
basisschool.
Maandag 29 april 14.00 uur: CORGI

v.a. 6 jaar Nederlands gesproken

Dinsdag 30 april 10.00 uur: DE LEGO FILM 2 v.a. 6 jaar Nederlands gesproken
Donderdag 2 mei 14.00 uur: DE LEGO FILM 2

