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Nationale Buitenlesdag was een succes!
Op 2 april hebben wij samen met bijna 2700 andere basisscholen in Nederland meegedaan aan de Nationale
Buitenlesdag. Het weer was heerlijk en de kinderen hebben genoten. "Kunnen we niet iedere dag buiten
werken juf?" Er zijn diverse activiteiten gedaan; van telactiviteit tot waterschilderen, van sorteeropdracht
tot speurspel. De foto's staan online.
Volgend schooljaar willen we zeker weer mee doen :)
Schoolvoetbaltoernooi
Het schoolvoetbaltoernooi start deze woensdag, 10 april, voor de kinderen van de TB en de MB die zich
opgegeven hebben. De deelnemers hebben daar al een brief over ontvangen.
We verzamelen 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!!
Survival zwemmen
Hierbij verzoeken wij u om uw zoon / dochter de eerstvolgende schoolzwemles op
maandag 15 april 2019
de volgende kledingstukken mee te geven om het survival zwemmen op een leuke en leerzame manier
mogelijk te maken:
-

shirt met korte mouwen
korte broek
waterschoenen
plastic tas

Deze kledingeisen zijn voor zowel de beginnende als de gevorderde leerlingen.
Wij hopen op uw medewerkingen en wensen uw zoon / dochter veel plezier toe bij het survival zwemmen.
Namens het team van Recreatiebad Enkhuizerzand
Franciena de Vries, coördinator zwemzaken

Tussenbouw nieuws
Dinsdag 16 april a.s. gaan de kinderen van de TB naar een
muzikale vertelling in De Nieuwe Doelen. In deze vertelling
komen vier kortere verhalen samen tot een mooi
samenhangend geheel over “anders zijn”
--- Drukte in de grijze stad.
Amelia, een albinomeisje, zou onzichtbaar willen zijn.
Enkel bij Arnoud, de blinde straatmuzikant, en de hond
Kasparius mankepoot, durft ze zichzelf te zijn.
De toevallige ontmoeting met Simon, een jongen in een rolstoel, zorgt voor een kleurige wending in het
verhaal.
Vanaf die dag werd anders zijn heel normaal --Voorjaarsmarkt 2019: doet uw kind mee aan de kinder-rommelmarkt?
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. Deze rommelmarkt is bedoeld voor dingen met prijzen van €0,50, €1,- en €2,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.
We willen graag dat elk kind dat meedoet met de kinder-rommelmarkt dit van te voren aangeeft bij de
leerkracht. Wij kunnen dan voor elk kind alvast de prijsstickers gaan aanmaken.
Opgeven kan bij de leerkrachten!
Koningsspelen
Komende vrijdag zijn de jaarlijkse Koningsspelen. De Koningsspelen zijn bedacht door Koning WillemAlexander, bij zijn inhuldiging in 2013. Zijn wens was dat alle basisschoolkinderen op één dag in het jaar,
het liefst vlak rond zijn verjaardag, deel zouden nemen aan de grootse sport- en speldag.
De Koningsspelen in Enkhuizen worden georganiseerd door Team Sportservice Noord-Holland. Zij doen dat
op de sportvelden op het Immerhorncomplex, voor de groepen 5-6-7-8. Dat zal zijn op vrijdag 12 april – u
bent hier al nader over geïnformeerd.
Dit jaar zijn de groepen 5-6 in de ochtend aan de beurt, de groepen 7-8 in de middag.
Voor de groepen 1-2-3-4 organiseren wij de Koningsspelen zelf, en dat gebeurt op vrijdagochtend 12 april op
het grote veld achter de school.
Veel ouders hebben zich al opgegeven voor de broodnodige hulp – we kunnen echter nog wel wat helpende
ouders gebruiken. Opgeven kan nog bij Helmi.

De Koningsspelen bestaan dus dit jaar uit drie delen. Er volgen morgen of woensdag nog brieven met nadere
uitleg voor de ouders, de kinderen en voor de helpende ouders.

Nog even op een rijtje …
WANNEER
Woensdag 10 april
Donderdag 11 april
Vrijdag 12 april

WAT
Schoolvoetbal MB en TB
Voorjaarsmarkt
Koningsspelen

Maandag 15 april
Dinsdag 16 april
Donderdag 18 april

Survival zwemdag MB
Muzikale vertelling TB
Paasontbijt en Vossenjacht

Iedereen alvast hartelijk dank voor de medewerking!!

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

