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Leerlingverslagen
Donderdag 25 januari krijgen de kinderen hun eerste leerling verslag van dit schooljaar. Na het
verplichte gesprek in november zijn er in januari/februari gesprekken op verzoek. Dit kunt u aangeven
op de brief die wordt bijgesloten bij het verslag van uw kind(eren).

Sponsorplons reminder!
Zaterdag 3 februari in Recreatiebad Enkhuizerzand
De kinderen hebben vorige week informatie meegekregen over De
Sponsorplons. Van de kinderen die mee (mogen) doen willen wij
graag het toestemmingsstrookje retour. (deze aanmeldingen moeten
vrijdag 26 januari zijn ingeleverd). Daarna kunnen de Sponsorkaarten
worden meegegeven en gaan de kinderen op zoek naar sponsoren.
De, ingevulde, sponsorkaarten dan graag uiterlijk op maandag 29
januari weer op school inleveren.
Dit jaar gaat de opbrengst naar doelen dicht bij huis.
1. Kinderen uit Enkhuizen die geen zwemles kunnen betalen kunnen door de opbrengsten van
sponsorplons hun zwemdiploma behalen*.
2. Er wordt een speciale stoel voor gehandicapten aangeschaft die de toegang tot het zwembad moet
verlichten.
3. Ook worden er speeltoestellen gekocht voor het zwembad om het plezier van het zwemmen voor
kinderen te verhogen.
4. De deelnemende kinderen krijgen 2 vrijkaartjes voor het zwembad
5. Daarnaast zal de zwemvereniging en de reddingsbrigade een bijdrage krijgen.
6. De wens is ook om de toegangspoort voor de speeltuin aan te passen, zodat ouders hun kinderen
veilig kunnen laten spelen als zij moeten wachten tijdens de zwemlessen.
Dit alles onder het motto: veilig zwemmen met plezier!
Verloren / gevonden
De mand onder de tafel in de hal van school ligt vol met spullen die ‘verloren’ of zijn achtergelaten door
de kinderen. Mocht u een muts, een sjaal, een vestje of zelfs een lekkere warme winterjas missen neem
dan eens een kijkje in deze mand. Ook blijven er wel eens lunchtrommels en/of bekers achter. Bovendien
staat er een mand naast met overgebleven ‘kerstkookgerei’.
Veiligheid rondom de school
Beste ouders, u kunt zich voorstellen dat er gevaarlijke situaties ontstaan wanneer
kinderen vóór de school uit de auto worden gezet .... Aan de zijkant van de school is er
speciaal voor dit doel indertijd een afzetzone aangelegd,
de zogenaamde ‘kiss and ride’ strook.
Wij willen iedereen met klem verzoeken deze ‘kiss and ride’ strook te gebruiken om de
kinderen af te zetten bij school. Een bijkomend voordeel is dat er een hoop ergernis
wordt voorkomen 😉 Dank voor de medewerking!

Schoolzwemmen
Betreft: survival zwemmen (winter)
Hierbij verzoeken wij u om uw zoon / dochter de eerstvolgende schoolzwemles op maandag 29 januari
de volgende kledingstukken mee te geven om het survival zwemmen op een leuke en leerzame manier
mogelijk te maken:
-

shirt met lange mouwen
broek met lange pijpen
regenjack
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.
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