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De feestweek!!
De feestweek ter ere van ons 30-jarig bestaan ligt inmiddels achter ons! Rondom de school kwam je steeds het cijfer
30 tegen. De kinderen van de tussen- en bovenbouw trapten af met het maken van een jubileum quiz. En alle
kinderen startten deze week met een uitje naar de Drom waar zij een filmvoorstelling
(aangepast aan de leeftijdsgroepen) hebben gezien!
Ook is er een begin gemaakt met het mozaïeken van de verhoging op het kleuterplein ter
herinnering aan het 30 jarig bestaan van de school. Tussendoor hebben alle kinderen
genoten van de voorstellingen van Theater Pagetti en goochelaar Wil Zonnebril! En toen
was daar de Circus-voorstelling die vandaag, donderdag 26 april om 14.00 uur plaats vond
op het grasveld achter de school en waar alle kinderen een rol in hadden! Hooggeëerd
publiek! Komt dat zien, komt dat zien, klonk het aan alle kanten.
Het was met recht een waardig jubileum feest. Wij willen alle ouders die hebben meegeholpen aan dit prachtige feest
heel hartelijk bedanken voor hun hulp bij alle activiteiten!!
En met het volgende Facebook bericht op de Wegwijzer pagina van één van de oprichters van onze school gaan wij op
naar de volgende 30 jaar!!
van Marijcke Faas Dit voelt zo dankbaar en blij en trots. Op jullie die dit allemaal in stand houden. COMPLIMENT

!!!!!!!
(binnenkort staan er foto’s op myalbum.com/nl. Het wachtwoord kunt u opvragen via: h.limburg@montessori-enkhuizen.nl)

Even kennismaken ..
Op maandagavond 14 mei van 19.30 – 20.30 uur stellen wij u in de gelegenheid om kennis te maken met Nikki Oud,
onze middenbouwjuf die Sanne vervangt gedurende haar zwangerschapsverlof. Juf Marieke is er dan uiteraard ook 😊
Avondvierdaagse 4 t/m 7 juni
Nog even en dan gaat de Avondvierdaagse weer van start! Deze wordt dit jaar gehouden van maandag 4 t/m donderdag
7 juni a.s.
De aanmeldstrookjes worden na de mei-vakantie uitgedeeld.
Mei-vakantie
Vrijdag 27 april, op Koningsdag, start de mei-vakantie. Wij zien elkaar weer op maandag 14 mei!
----- Waar ga jij naar toe in de mei-vakantie? -----

Rondje Handvastwater 2018
Het Rondje Handvastwater bruist weer van de energie op Koningsdag! Op deze gezellige
gracht kun je genieten van een grote variatie aan spellen zoals de aqua-rollen, de
twistladder, de rodeostier en nog veel meer. Kom schermen, broodjes bakken of een
brandje blussen. Ook dit jaar kun je de mooiste kunsten laten zien op de air tumblingbaan
van Dindua. Er is live muziek van o.a. Bottle Up &amp; Go en Menno Bruin.
Kom en beleef het feest, plezier gegarandeerd!
Alle activiteiten zijn gratis! Aanvang 13.00 uur tot 16:30 uur.

Aan alle bezoekers van Poppentheater Bergen
Oh Ooievaar, wat heeft hij nou bedacht?
Hij wil zo graag zelf een eigen ei uitbroeden, maar hoe moet dat nou als je een mannetjes ooievaar bent.
Natuurlijk gaan Mol en Kleine Beer dit probleem helpen oplossen.
Als je wilt weten hoe het verder gaat, kom dan naar onze voorstelling Oh, Oh, Ooievaar, in Poppentheater Bergen.
Zondag 29 april 15.00 uur.
Woensdag 2 mei 15.00 uur.
Zondag 6 mei
15.00 uur.
Woensdag 9 mei 15.00 uur.
Het theatertje heeft slechts 22 zitplaatsen.
Dus reserveer op tijd bij Mevrouw Hoedjes . Tel. 072-5812030
Leeftijd 3/7 jaar.
Adres: Kapelweidtje 5 1861JH Bergen
Hartelijke groet, Carola Jonker
----- Of misschien naar de Drom? ----DE NUFFE TANTES – EENUF IS EENUF (4+)
Wat betekent dat eigenlijk, Nuf!?
Kom erachter tijdens het verhaal van de ietwat ‘verknipte’ tweelingzussen Roosje enGreetje. Noodgedwongen hebben
zij kapsalon den Groenerooij van hun vader overgenomen, met zijn vogeltje Jaune le Canari en al! Samen zitten de
dames regelmatig met de handen in het haar en beleven ze een hoop rood-groene drama’s met de andere bewoners
van Regenboogstad!
Zo heeft postbode Billie Blaauw niet veel zin om met één van de twee in het huwelijksbootje te stappen en hebben ze
gróte moeite huisbaas Naranja van Oranje de huur te betalen, omdat concurrente Pippa Paars álle klanten bij ze
wegkaapt! Hopelijk zien ze door Rochee Rozé alles weer door een roze bril, want de dames hebben er genoeg van!
“Eenuf is eenuf!”
€ 10,00 / € 5,00 I.C.M. JUNIOR CULTUUR PAS

Dat wordt weer

