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Voorjaarsmarkt 2019: ook ‘kinder-rommelmarkt’!
Donderdag 11 april organiseren we voor kinderen, ouders en andere belangstellenden (en ook een
beetje voor onszelf ) een Voorjaarsmarkt. Veel kinderen zijn al druk aan het knutselen – in de klas,
bij de leerkrachten, maar ook ouders helpen ons daarbij).
Eén van de leuke onderdelen van de Voorjaarsmarkt is dit keer de Kinder-rommelmarkt.
We stellen onze kinderen in de gelegenheid om speelgoed en boeken – natuurlijk dat speelgoed en
die boeken waar zij op uitgekeken zijn en waarvan u zegt: “Dat kan wel weg!”) – zelf te verkopen.
Als het mooi weer is, doen we dat buiten. Elk kind dat meedoet mag een kleed vullen met spullen. Bij
slecht weer doen we dat binnen.
We hebben voor de rommelmarkt een handig betaalsysteem. Er komt één centrale kassa – daar zit
een volwassene bij. Als iemand iets van een kind wil kopen, dan voorziet het kind dit artikel van een
unieke sticker. De sticker is voorzien van een code – het kind zet er zelf de prijs op.
De ‘koper’ rekent het artikel vervolgens af bij de centrale kassa en daar wordt bijgehouden hoeveel
een kind verdient.
Ook de opbrengst van de rommelmarkt wordt gedeeld: de helft gaat naar het Goede Doel van de
Voorjaarsmarkt, de andere helft krijgt het kind na afloop van de markt.
De tulpen groeien wel heel snel. Dit komt doordat ze zo goed verzorgd worden door jullie en natuurlijk het
mooie weer van de afgelopen tijd!
Het beste wat je kunt doen als de tulpen beginnen te bloeien is deze buiten in de schaduw te zetten of in
de schuur.
Of misschien heb je een andere koude plek. Zolang het maar niet vriest.... Zorg wel dat ze voldoende water
hebben!
Misschien is het een idee om nu ook al een mooie foto te maken en deze mee te nemen naar de
voorjaarsmarkt van 11 april! Ze zeggen toch wel eens ...gelukkig hebben we de foto's nog ;-)
Succes nog even!
Schoolvoetbaltoernooi
Het schoolvoetbaltoernooi start volgende week woensdag op 3- en 10 april. De deelnemers hebben daar al
een brief over ontvangen.
We verzamelen beide speeldagen om 13.00 uur op de Dinduavelden bij Sportpark Immerhorn. (de weg links
van het Recreatieoord Enkhuizerzand volgen)
Iedereen die mee voetbalt krijgt een schoolshirt en een korte broek mee. Wat je zelf mee moet nemen zijn
schoenen. Als je voetbalschoenen hebt prima, maar gewone sportschoenen zijn natuurlijk ook goed :-)
Heerlijk toch om zo sportief bezig te zijn met elkaar? Iedereen heel veel plezier! Overigens zijn supporters
ook altijd van harte welkom!!

MB nieuws: Grej of the day
In de middenbouw starten we met een nieuw concept. Dit concept heet Grej of the day en komt
oorspronkelijk uit Zweden. Het idee is dat de kinderen een raadsel mee naar huis krijgen. Dit raadsel gaan
ze thuis, eventueel samen met u, proberen op te lossen. De volgende dag bespreken we de antwoorden en
krijgen ze een korte mini-les over het raadsel. In de klas maken ze dan in een schriftje een tekening en een
korte aantekening over wat ze hebben geleerd. Wanneer ze in de middag weer thuiskomen, is het de
bedoeling dat ze aan u één ding vertellen wat ze hebben geleerd.
In de klas houden we de onderwerpen bij op het prikbord aan de hand van een wereldkaart. De kinderen
leren hierdoor ook waar een bepaald onderwerp vandaan komt.
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in en hopen dat de kinderen, maar u ook, er net zo enthousiast
van worden als wij!
Mocht u er nog vragen over hebben, kom gerust even langs of stuur een mail.
Aanspreekpunt: Manon van Os
Wie komt ons een handje helpen?
In de eerste week na iedere schoolvakantie vindt de hoofdluizencontrole plaats.
Dit kan uiteraard niet zonder hulp, daarom is er een controlegroep opgericht die deze controle vijf keer per
schooljaar uitvoert.
Deze controlegroep, bestaande uit ouders/verzorgers, kan wel een paar handjes extra gebruiken. Wie
kan/wil onze groep versterken? Voor vragen en/of aanmelden kunt u terecht bij Ellen Schulze
(groepsleerkracht kleuterbouw A). Een mailtje mag natuurlijk ook naar: e.schulze@montessori-enkhuizen.nl
In de herhaling …
•

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.

•

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. Geeft u zich alstublieft op ….

----- Persbericht ----Zaterdag 20 april organiseert Gymnastiekvereniging Vek-Wik een Gym Challenge Jong & Oud samen voor goud
KLIK HIER VOOR DE FLYER

Al met al 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 …
WANNEER
Donderdag 4 april
Woensdag 3 april
Woensdag 10 april
Donderdag 11 april
Vrijdag 12 april

WAT
Schooltuinen voor doelgroepkinderen
Schoolvoetbal TB en BB
Schoolvoetbal MB en TB
Voorjaarsmarkt
Koningsspelen

Maandag 15 april
Donderdag 18 april

Survival zwemdag MB
Paasontbijt en Vossenjacht

Iedereen alvast hartelijk dank voor de medewerking!!

WAAR
Wethouder Visserpad
Voetbalvelden Dindua (Immerhorn)
Voetbalvelden Dindua (Immerhorn)
De Wegwijzer
Kb en Mb op De Wegwijzer en TB en
BB op sportvelden
Recreatiebad Enkhuizerzand
Buitenmuseum

