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Wat is het een prachtig weer geweest in de afgelopen voorjaarsvakantie en ook deze week beloofd het een heerlijke
week te worden!
Gym op de woensdag
Door werkzaamheden in de Zeevaartschool is er op woensdag 27 februari a.s. GEEN gymles.
Woensdag 6 maart a.s. gymt de TB, woensdag 13 maart is de TB dan weer aan de beurt.
De MB gymt overigens gewoon elke woensdag in de Zeevaartschool, behalve dus morgen (27-2).
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 4 maart a.s. is er weer zwemmen voor de middenbouw.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze dag zwemkleding mee heeft?
Opknapbeurt plein
In de voorjaarsvakantie heeft het kleuterplein een grondige opknapbeurt ondergaan. Zo is er flink
gesnoeid. Het was u ongetwijfeld al opgevallen!
Nu kan, zeker met de lente in het verschiet, al het groen weer mooi gaan groeien.
Definitief schoolkeuzeadvies schoolverlaters
Vandaag hebben de schoolverlaters van hun leerkrachten in een gesloten envelop het definitief
schoolkeuzeadvies ontvangen. Daarmee kunnen zij ‘op zoek’ naar een school voor voortgezet
onderwijs.
Wellicht ten overvloede melden wij dat wij op school in het bezit zijn van inschrijfformulieren voor de
RSG, het Martinus College en het Clusius College. Deze kunt u bij ons afhalen.
Het voortgezet onderwijs hecht er waarde aan dat u de formulieren voor 12 maart weer bij ons
inlevert – wij zorgen dan voor het doorsturen naar de betreffende school.
Gastles Bureau Halt
Op woensdag 6 maart a.s. komt Bureau HALT bij ons in de bovenbouw een gastles verzorgen over
groepsprocessen. Bureau HALT houdt zich bezig met het begeleiden van jongeren tot 18 jaar die
betrokken zijn geraakt bij kleine misdrijven. In de gastles besteden zij aandacht aan de rol die ‘de
groep’ speelt bij het meedoen aan zaken die in ons land onder de ‘kleine misdrijven’ vallen, zoals
diefstal, vandalisme en bedreiging.
De lessen van Bureau HALT worden gesubsidieerd door de gemeente.

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.
Van basisscholen tot universiteit: zoveel mogelijk werknemers zullen vrijdag 15 maart zich 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.
Middenbouw nieuws
De kinderen van de middenbouw gaan op donderdag 7 maart aanstaande naar een voorstelling in De Nieuwe Doelen.
“Jaarfeest van St. Hilarius”
Wij doen graag een oproep voor enkele ouders die mee willen lopen naar en van De Nieuwe Doelen. En natuurlijk ook
de voorstelling kunnen bijwonen!
Wij vertrekken lopen vanaf school even na 10.00 uur en de voorstelling duurt 60 minuten en dan lopen we gezamenlijk
weer terug. Geeft u zich alstublieft op bij Manon, Nienke of via e-mail bij Helmi wanneer u mee wilt!
Bericht van De Peutertuin

NL doet 2019 – doe je mee?
Vrijwilligers gezocht voor opknapbeurt speeltuin
Peutertuin locatie Noord

In het kader van het NL doet willen we samen het buitengedeelte van de Peutertuin op de locatie in Noord aanpakken.
(Goudenregenstraat 29, Enkhuizen) Op zaterdag 16 maart gaan we daar aan de slag. Van het huidige saaie strakke
nietszeggende plein willen we met behulp van ouders, familie en vrienden een uitnodigend natuurspeeltuintje maken.
Het plan en materiaal ligt klaar, we hebben alleen nog helpende handen nodig.
We gaan een aantal stoeptegels eruit halen en die gaten opvullen met houtsnippers, we willen bloembakken plaatsen
en een tipi van wilgentakken bouwen.
Alle hulp is welkom! Wij zorgen voor eten en drinken.
We zijn speciaal op zoek naar enkele personen met ervaring in het slijpen van stoeptegels en wellicht heeft iemand
hier de benodigde materialen voor, anders worden die gehuurd.
En iemand met ervaring in het aanleggen van tuinen.
Opgeven kan bij Mariska depeutertuin@montessori-enkhuizen.nl of Helmi h.limburg@montessori-enkhuizen.nl

