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Beste ouders,
Extra bericht.
Vorige week bereikte ons het droevige bericht dat de vader van Sylvana is overleden. Wij wensen de familie en Sylvana
in het bijzonder, sterkte om dit verlies te verwerken. Wij zullen er alles aan doen om Sylvana zo goed mogelijk op te
vangen en te steunen.
Verslag Kwaliteitscafé
Volgende week ontvangt u van ons het verslag van de onlangs gehouden ouderinformatieavond: ‘Het Kwaliteitscafé’”.
Daarin alle opmerkingen en een samenvatting van deze drukbezochte avond. Heel fijn!
Vrije dagen
Overigens is de school op vrijdag 7 juni (voor het Pinsterweekend) dicht. Dit was vóór dit schooljaar al gepland omdat
de Avondvierdaagse eerst in die week zou plaatsvinden. Deze data is toen verzet door wandelvereniging De
Haringstadters. Ook de dinsdag na Pinksteren is de school dicht i.v.m de jaarlijkse personeelsdag.
Nog even de vrije dagen op een rijtje: Studiedag:
Hemelvaartsweekend:
Pinsterweekend:
Extra weekend vrij:
Start zomervakantie:

woensdag 29 mei
donderdag 30- en vrijdag 31 mei
vrijdag 7 juni t/m dinsdag 11 juni
vrijdag 21 juni t/m maandag 24 juni
maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus

Nieuwe boeken
Van het geld van de ingezamelde lege flessen zijn er weer een paar nieuwe boeken gekocht die gretig aftrek vinden bij
de kinderen!
De Grijze Jager, deel 9, 10 én 11 van John Flanagan.
De inzamelbak is daarmee behoorlijk leeg dus als iedereen wil meesparen met de lege flessen … graag!
Thema Het ziekenhuis
Deze maand zijn we gestart in de kleuterbouwen met een
nieuw thema: “ Het ziekenhuis”.
Het speelhuis verandert al langzaam in een heus ziekenhuis
met spuitjes, een bed, krukken. Maar we kunnen nog meer
materialen gebruiken om te laten zien in de klassen of om mee
te spelen in het ziekenhuis.
Mocht u thuis spullen hebben die passen bij dit thema en die
wij mogen lenen of gebruiken wilt u ze dan meenemen naar
school. Bedankt!
MEC De Witte Schuur
Op woensdag 26 juni a.s. gaan de kinderen uit de Bovenbouw op ‘gps speurtocht’ naar het Enkhuizerzand, georganiseerd
door De Witte Schuur. Vind u het leuk om als begeleiding mee te gaan? Er zijn drie ouders (naast de leerkrachten) nodig
die een handje willen helpen. Geeft u zich dan alstublieft op bij Wim of Lida

Ook op woensdag 26 juni a.s. gaan de kinderen uit de Tussenbouw op ‘Slootjessafari’ in het Streekbos, ook met
medewerking van MEC De Witte Schuur. Ook hiervoor geldt dat er wat extra begeleiding nodig is. Geeft u zich dan op bij
Björn of Wil.
Muzikale workshop
Van 13 tot 16 juni klinkt er jazzmuziek door heel Enkhuizen! En dat trappen we af met een muzikale workshop in de
middenbouw op donderdag 13 juni a.s.! We hebben er hartstikke zin in en hopelijk de kinderen ook!
Wij hebben overleg gehad met Coen Witteveen (zie www.coenwitteveen.nl) over de invulling van de workshops.
Misschien kennen jullie hem wel als muzikant van Typhoon? Coen zal zelf de workshops gaan geven en deze zullen gaan
plaatsvinden op donderdag 13 juni. Zijn muzikale partner Jolieke en Saskia Verhoek (Coördinator jeugdactiviteiten
Jazzfestival Enkhuizen)zullen hem hierbij assisteren.
De workshops zullen aansluiten op de voorstelling in de Drommedaris (ook gegeven door Coen Witteveen) waaraan alle
kinderen tijdens het jazzweekend op zaterdag 15 juni kunnen deelnemen. Hiervoor wordt nog een flyer uitgedeeld.
----- Persbericht ----Hee daar! Wist je dat... je op zaterdag 15 juni naar een hele toffe muziekvoorstelling kunt
komen? Met echte koperen instrumenten, swingende liedjes, je vriendjes en vriendinnetjes; jij
kunt vast niet stil blijven zitten! En dat hoeft ook niet!
Tijdens het weekend van Jazzfestival Enkhuizen zijn er dit jaar twee leuke evenementen speciaal
voor alle kinderen van de stad. Een speciale kidsjazzshow van een beroemde saxofonist (van o.a. Typhoon) en daarna
kun je zelf een prachtige paraplu knutselen om daar vervolgens dansend mee door de stad te gaan, samen met de
muzikanten van een jazzband. Dit wordt een geweldig feestje op straat waarbij je ook nog eens bewonderd wordt door
iedereen die langs de route staat. We hopen dat je er bij bent!
Meld je (gratis!) aan voor de Umbrella Parade via umbrella@jazzfestivalenkhuizen.nl.
Entree voor de muziekvoorstelling is 2,50 (voor 1 kind + 1 volwassene - let op, beperkt aantal kaarten; reserveer
via www.jazzfestivalenkhuizen.nl).
Junior Jazz | de Drommedaris | zaal open 11:45, start voorstelling 12:00, einde 13:00 |
Umbrella Parade | de Drommedaris | 13:00 - 14:30 |
Link website: https://www.jazzfestivalenkhuizen.nl/programma/zaterdag/junior-jazz-en-umbrella-parade/
Link Facebook Umbrella: https://www.facebook.com/events/534942136914747/
Link Facebook Junior Jazz: https://www.facebook.com/events/721159161618919/
Voor nu wensen wij iedereen een mooi en gezellig Pinksterweekend en we zien elkaar weer op woensdag 12 juni
Vriendelijke groeten namens het team van De Wegwijzer

