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MB
Op woensdag 8 november a.s. volgen de kinderen uit de middenbouw van juf Sanne en juf Nienke een
educatieve activiteit bij De Witte Schuur: ‘Het Konijnenpad’.
Voor deze ochtend zijn we zoek naar 5 ouders die het leuk vinden om de kinderen hierin te begeleiden.
Wij vertrekken om 10.00 uur lopend naar De Witte Schuur en zijn om 12.15 uur weer terug op school.
Alvast dank voor een reactie.
Aanspreekpunt: Sanne
Studiedag
Op woensdag 15 november hebben de leerkrachten een studiedag (zoals aangekondigd in Schoolgids B (het
jaarboekje) en zijn de kinderen vrij.
Bestuur
Wist u dat:
- het bestuur woensdag 01 november van 11.45 – 12.15 het inloopspreekuur organiseert
- dat er dan gelegenheid is voor allerlei opmerkingen en vragen die er zoal spelen
- kom gerust eens langs, om in vertrouwen in overleg te gaan met één van de bestuursleden die op dat
moment aanwezig zijn
- tevens is het bestuur bereikbaar door middel van de mail: bestuurdewegwijzer@hotmail.com
met vriendelijke groet,
Melanie, Hilda, Michèl, en Wiebe
Jubileum
De leden van de AC (activiteitencommissie) zijn al druk bezig met de voorbereiding van de feestweek
t.b.v. ons komende jubileum in april 2018. Er is een superleuk programma bedacht maar dat houden we
nog even geheim 😉 Wat ook zeker bij een jubileum hoort is een reünie. Deze datum is al wel bekend:
Donderdag 26 april 2018
Misschien leuk om oud-leerlingen hier alvast op te attenderen. Een officiële uitnodiging volgt t.z.t.
Sinterklaasfeest
Op zaterdag 18 november komt Sinterklaas aan in Enkhuizen. En maandagavond 20 november willen wij als
AC leden samen met u als ouders de school in Sinterklaassferen brengen. Heeft u zin in een gezellige
avond? Doe dan mee! En heeft u nog een leuk idee wat als versiering kan dienen … Graag vragen wij u dit
met ons te delen.
En dan nog even dit …
Willen alle kinderen er even om denken om in school ‘binnenschoenen’ te dragen?

------ persberichten -----ONTSTEKING FEESTVERLICHTING MET HEKS HUPSAKEE
DATUM
LOCATIE

: VRIJDAG 3 NOVEMBER 2017
: Westerstraat 113, naast Onder de Wester

Kom gezellig op koopavond naar de Westerstraat en beleef de Magie met Heks Hupsakee van
Sprookjeswonderland.
Zal het dit jaar lukken om de Feestverlichting in de Winkelstraat te laten branden?
Heks Hupsakee kan wel wat hulp gebruiken, want alleen samen met de kinderen is de toverkracht sterk
genoeg om de hele winter de lampjes te laten branden.
De Enkhuizer balletschool doet ook mee en in de Tovertent ontvang je gratis limonade en wat lekkers.
Jammie.
Er worden kadootjes uitgedeeld en als de lampjes branden sluiten we af met een swingende KIDS DISCO J
Doe je mee? Dan maken we er samen weer een mooi feest van!
Agenda

