Nieuwsbrief
21 januari 2019
schooljaar 2018-2019 - nr. 33
ook op www.montessori-enkhuizen.nl

Schoenenexpositie Kleuterbouw A en B
Op donderdag 14 februari van 14:30 tot 15:00 uur bent u van harte welkom
op onze schoenenexpositie!
Het thema 'schoenen' staat momenteel centraal in kleuterbouw A en B.
Het speelhuis is omgetoverd tot schoenenwinkel en er is een klein schoenenmuseum opgezet.
Maar dat is nog lang niet alles...
bent u nieuwsgierig naar wat we nog meer hebben gedaan, gemaakt en geleerd?
Kom dan naar onze schoenenexpositie!

Bovenbouwnieuws
De schoolverlaters brengen op vrijdagmiddag 25 januari een bezoek aan het
Clusiuscollege in Grootebroek. Dit bezoek is ’s middags, en we gaan er met de bus naar toe, die ons
later ook weer terug brengt. Omdat we nog niet op de hoogte zijn gebracht van de juiste tijden, gaan
we u dat zo spoedig mogelijk melden.
Gym op de woensdag
Al enige tijd zijn de gymlessen voor tussen- en bovenbouw ‘verhuisd’ van de maandag naar de
woensdag; bovendien wordt er op de woensdag gegymd in de Zeevaartschool. De ene woensdag
gymt de TB, de andere woensdag gymt de BB. We proberen dit ritme zo goed mogelijk aan te
houden.
Woensdag 23 januari gymt de BB en dan is de TB weer woensdag 30 januari aan de beurt.
De MB gymt overigens gewoon elke woensdag in de Zeevaartschool – dit is niet veranderd.
Geld terug surprisecadeautjes
De kinderen uit TB en BB die afgelopen december een surprise voor het Sinterklaasfeest hebben
gemaakt, en daar cadeautjes voor hebben gekocht, kunnen hier geld voor terug krijgen; van het door
u betaalde ‘ouderfondsgeld’ is een deeltje bestemd voor ‘Sinterklaas’.
We geven het geld, € 6,- , niet zomaar aan uw kind mee. U heeft twee keuzemogelijkheden: òf u
komt zelf het geld even halen bij Wim, òf u geeft het formulier aan uw kind mee dat woensdag
(vandaag) is meegegeven.
Ophalen en inleveren kan tot 1 februari a.s.
Kookgerei over
Op de kleine tafel bij de keuken in de hal ligt nog keukengerei dat achter is gebleven na het
kerstkoken of het kerstdiner. Mist u iets, kijk hier dan even.

Yoga en kleuters
De komende weken komt Audrey Fecherolle van de AF Academie langs voor yogalessen met de kleuters. Kleutergroep B
was als eerste aan de beurt.
Zittend in de kring gingen we aan de slag. We hebben de zon begroet, waren bomen die heen en weer gingen in de
wind, hebben gekeken naar een mooie sneeuwbol en geluisterd naar een prachtige klankschaal. Helemaal rustig
geworden gingen we na de les met elkaar weer terug naar de klas.

Zwem mee!!!
Uw kind heeft afgelopen week een aanmeldingsformulier meegekregen voor de
sponsorplons op zaterdag 2 februari a.s. in het Recreatiebad Enkhuizerzand. Een leuke,
sportieve activiteit met veel fun!
Na inlevering van de aanmeldingsstrook op school ontvangt uw kind een sponsorkaart.
Uw kind heeft namelijk toestemming nodig van u om met de sponsorplons mee te
kunnen doen.
Ook moeten ze een zwemdiploma hebben.
Foto’s over de plons van vorig jaar is te vinden op: www.sponsorplons.nl
- De zwemtijden voor de Sponsorplons op zaterdag 2 februari zijn:
* Groep 3/4 zwemt van 16.30 uur tot 17.15 uur (omkleden om 16.15 uur)
* Groep 5/6 zwemt van 17.45 uur tot 18.30 uur (omkleden om 17.30 uur)
* Groep 7/8 zwemt van 19.00 uur tot 19.45 uur (omkleden om 18.45 uur)
Proefles ‘FitKids’
----- Vind je eigenlijk alle sporten leuk en kun je niet kiezen? Bij Fitkids doe je gewoon alles: Kick&Punch,
conditietraining, zaalsporten, zelfverdediging, buitenactiviteiten, krachttraining en nog veel meer!
Voor jongens en meisjes van 6 t/m 9 jaar ----Op maandag 4 februari a.s. doen de kinderen van de midden- en tussenbouw mee aan een proefles FitKids. Deze les
wordt georganiseerd door en gehouden bij ESC (Enkhuizen Sport Centrum)
Op deze dag dus graag sportschoenen en sportkleding mee! Wellicht is het handig wanneer er enkele ouders met
hun auto mee zouden willen? Graag. Geeft u het dan even door aan Helmi of Björn. Alvast dank!

