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Lieve ouders en kinderen,
Wij willen jullie bedanken voor de felicitaties en de vele kaartjes. Heel erg lief! Ook de
foto van de klas met de leuke, gekke bekken vonden we erg grappig. Hier een
fotootje van Sam en Jens, als ze even wat groter zijn komen we een keer langs om ze
te showen.
Veel liefs voor jullie allemaal,
Mark, Nienke, Sam en Jens
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Update Feestweek en Reünie

In de week van 23 – 26 april a.s. vieren we met elkaar het 30-jarig bestaan van de
school. Dat was eigenlijk al in 2016, maar door allerlei omstandigheden is dit moment
een beetje geruisloos gepasseerd.
De voorbereidingen voor de Feestweek zijn al in volle gang. Uiteraard zijn er activiteiten
voor onze kinderen van nu, maar op 26 april is er een reünie voor oud-leerlingen. Via facebook kunnen zij
zich hiervoor aanmelden, maar er volgt nog een flinke promotiecampagne.
De activiteiten voor onze kinderen van nu staan in het teken van “circus” – zo zullen zij filmvoorstellingen
bezoeken met het thema ‘circus’, maar zal er ook een dag met medewerkers van een circusschool een
heuse circusvoorstelling worden voorbereid. In de middag van
donderdag 26 april a.s. is er dan voor alle ouders en andere genodigden een groot optreden van alle
kinderen.
Na de voorjaarsvakantie zal er regelmatig in de nieuwsbrief aandacht worden gevraagd voor de
feestweek. We hebben bij diverse activiteiten nog ouderhulp nodig.
Ook zullen we met elkaar een aantal sponsoractiviteiten organiseren om geld in te zamelen voor ons
feest. We noemen bijvoorbeeld een grote flessen-inzamel-actie. Binnenkort dus meer informatie.

Wilt u onze facebook pagina volgen? Klik dan op de link hieronder zodat er zoveel mogelijk mensen op de
hoogte kunnen worden gebracht van onze Reünie
FaceBook pagina van de reünie
Invaller voor juf Sanne
Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een goede vervanger te vinden voor juf Sanne, die half april
met zwangerschapsverlof zal gaan.
Zij zal in de middenbouw vervangen worden door Nikki Oud – Nikki is nu werkzaam op een basisschool in
Amsterdam-Noord en heeft al een aantal jaren ervaring in midden- en bovenbouwgroepen.
Nikki zal vanaf de meivakantie op maandag, dinsdag en woensdagochtend in de MB gaan werken; Marieke
Botman blijft voorlopig gewoon op donderdag en vrijdag in de MB.
Te zijner tijd zal er een kennismakingsbijeenkomst worden georganiseerd.
aanspreekpunt: Wim

Het gaat dan toch gebeuren, onze eerste eigen Voorleeswedstrijd!
Voor deze eerste spannende voorleeswedstrijd hebben 11 kinderen zich aangemeld.
We hebben de boeken besproken, naar elkaar geluisterd en tips gegeven en in de klassen en thuis
geoefend. Nu kunnen we dan echt aan de slag!
Op donderdag 22 februari gaan Lisa, Beyza en Cheyenne voorlezen voor de onderbouw.
Renske, Tessa en Fien lezen voor de middenbouw.
Op vrijdag 23 februari gaan Mick en Abel voor de kinderen van de tussenbouw voorlezen.
Raiana, Jolijn en Fabio voor de kinderen van de bovenbouw.
Er zullen aan het eind van de voorleeswedstrijd twee winnaars zijn, wij denken dat het wel spannend
gaat worden.
aanspreekpunt: Wil

Bijzondere activiteiten TB en BB – deze week
Deze week zijn er voor de kinderen van de tussen- en bovenbouw een aantal bijzondere activiteiten. De
tussenbouwgroep gaat woensdag (morgen, dus) met elkaar naar Happy Days in Grootebroek voor een
gezellige activiteit met elkaar. Vervoer is met en door ouders al geregeld.
De kinderen van de bovenbouw gaan woensdag hun sponsoractie “Schaatsen voor Water” afronden. De
afgelopen weken hebben zij sponsors verzameld om zoveel mogelijk geld op te halen voor waterprojecten
in Ethiopië. Ze doen dat door zoveel mogelijk rondjes te schaatsen op De Westfries, de schaatsbaan in
Hoorn. De bovenbouw gaat daar met de bus naar toe.
Ouders van deze kinderen: let er alstublieft even op dat de eigen schaatsen in een stevige tas meegaan,
en dat uw kind handschoenen/wanten mee heeft.
De activiteit valt in zijn geheel binnen schooltijd.
Donderdagmiddag a.s. gaan de bovenbouw-kinderen ook op pad – zij gaan dan bij het Zanddepot in Andijk
aan de slag in de natuur. Er zal, om de natuur een handje te helpen in de voorbereiding voor de lente,
gesnoeid en geharkt gaan worden onder leiding van natuurvrijwilligers.
We gaan met de auto, en zijn nog op zoek naar auto’s om ons te brengen en te halen (de chauffeurs
mogen er ook bij blijven ☺).
Ook deze activiteit vindt plaats onder schooltijd.
Het is verstandig als de kinderen laarzen of stevige, warme schoenen aan hebben.
aanspreekpunt: Wim-Lida-Björn

Schoolportaal en SchoolApp
Onze school beschikt over een website met daaraan gekoppeld een zogenaamd Ouderportaal. Veel ouders
maken daar al gebruik van. Mocht u dit nog niet hebben gedaan kunt u zich daar eenmalig registreren. Het
stappenplan voor het gebruik kunt u HIER inzien.
aanspreekpunt: Helmi

Binnenschoenen
Normaal gesproken wijzen wij erop dat kinderen in school binnen-schoenen dragen en
doen daar ook regelmatig een oproep voor😉 Inmiddels komen we om in niet
gebruikte binnen-schoenen die ook van ‘niemand’ zijn :-p. Te klein geworden
misschien? Bij de ingang van de middenbouw staat een rode bak gevuld met deze
binnen-schoenen. Misschien wilt u zelf even kijken of er van uw kind(eren) een paar
tussen zit? Neemt u ze dan alstublieft mee. Wellicht dat u iemand kent met kleinere
voeten.
aanspreekpunt: Sanne-Marieke

Staking op woensdag 14 maart 2018
Zoals u wellicht weet voeren de leraren in het basisonderwijs al enige tijd actie om te strijden voor een
betere kwaliteit van het onderwijs, minder werkdruk, meer leraren in de klas / kleinere klassen en voor
een salarisverhoging.
Op 14 februari jl. hebben onze collega’s in het noorden van het land gestaakt – de vakbonden en het
actiefront PO-in-actie hebben voor dit jaar estafettestakingen georganiseerd.
Woensdag 14 maart a.s. zijn de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht aan de beurt.
De organisatie van de acties op 14 maart is nog in volle gang. Het streven is om samen met alle scholen in
de regio actie te voeren. Over de stand van zaken is een aparte brief gemaakt – deze vindt u als BIJLAGE
bij deze nieuwsbrief.
aanspreekpunt: Wim

Voorjaarsvakantie
Komende week is de school gesloten in verband met de voorjaarsvakantie. Op maandag 5 maart zijn we er
allemaal weer.
We wensen iedereen een mooie (winterse) week toe! Wie weet kunnen we in de loop van volgende week
wel even op natuurijs schaatsen!
Agenda
TB
BB
BB
Allen
Allen

Naar Happy Days
Schaatsen voor water
Handje helpen Zanddepot Andijk
Krokusvakantie
Staking basisscholen in Noord-Holland

Woensdag 21 februari
Woensdag 21 februari
Donderdag 22 februari 13.00-14.30 uur
ma 26 febr. t/m vrij 2 maart
woensdag 14 maart

Nog even dit …
Rechter-want zoekt linker-want … Er is een zwarte rechter-want op zoek naar de linker!
Heeft u misschien een linker-want die op zoek is naar de rechter? En zullen we dan ruilen?
Graag! U kunt de gevonden linker-want afgeven op school dan zorgen wij dat hier de
rechter-want ligt 😉
Super leuke voorstelling in de Drom zondag! Zie hieronder:

BonteHond - AaiPet
Zijn al die tablets, computers en telefoons nou wel zo goed voor ons? Jong en oud zit massaal aan de
apparaten. Hoe slim blijven we eigenlijk als we niet zelf meer hoeven na te denken?
AaiPet is een hilarische peuter/kleuter voorstelling van BonteHond, zonder praatjes, met veel muziek,
magie en beweging en ze staan op zondag 25 februari in de Drom! Een driedimensionale show met
grappige goochelaars en aaibare apparaten.
https://www.youtube.com/watch?v=T9N2lqkFCDI
Koop kaarten via http://www.drom.nl/…/e…/bonte-hond-aaipet-voorstelling-i-25/
----- persbericht ----Krokusvakantie in de Witte Schuur
Enkhuizen: Tijdens de krokusvakantie van 26 februari tot en met donderdag 1 maart organiseert De Witte Schuur
weer allerlei spannende, creatieve en leerzame workshops.
Op maandag is er de workshop wilgentenen vlechten.

We gaan onder leiding van Hans en Luciënne Krämer een lentemandje maken van wilgentenen. Natuurlijk komt er
dan ook een leuke voorjaarsbloeier in en wordt het een blikvanger in de tuin, aan de schutting of aan het balkon.
Iedereen is hierbij welkom, jong en oud.
Dinsdag is er de collegetour over opgezette dieren. Er staan een aantal vogels op de operatietafel van de
preparateur. Jan van Hout komt bij ons om te demonstreren en te vertellen over het opzetten van dieren. Heb je een
dood dier gevonden en je wilt ‘m laten opzetten? Dat mag ook niet zomaar .....
Voor je weer naar huis gaat mag je zelf proberen, net zoals de preparateur, een vogel zo precies mogelijk te
boetseren.
Op donderdag organiseren we een uilenmiddag. De heer Douwe Greydanus van de uilenwerkgroep komt ons van
alles vertellen en laat ons ook veel zien over de uilen die in onze omgeving leven. Deze prachtige vogels leiden een
geheimzinnig leven. Ook gaan we uilenballen pluizen. Dan weet je wat er op het menu van de uilen staat.
We starten om 13.30 uur. Om teleurstelling te voorkomen is het gewenst om je vooraf aan te melden want vol=vol.
Opgave kan via de e-mail: info@mec-dewitteschuur.nl of tel: 0228-320310. Het adres is: Wilhelminaplantsoen 2 te
Enkhuizen. De uitgebreide informatie kun je vinden op onze website: www.mec-dewitteschuur.nl

