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➢ Avondvierdaagse!
Beste wandelaars, de eerste dag van de Avondvierdaagse zit erop. Wij starten ook morgen en woensdag om 18.00 uur
vanaf de Nieuwe Doelen. De routeboekjes met daarin een lijstje voor de drankstops zijn uitgedeeld aan diverse
ouders/begeleiders.
Let op! Op de laatste avond, de avond van de intocht, starten de 5 km lopers om 18.30 uur en de kinderen die de 10
km lopen starten dan een uurtje eerder, om 17.30 uur vanaf de Nieuwe Doelen. Dan komt iedereen een beetje tegelijk
aan op het grasveld bij de Koepoort. Daarna lopen we met elkaar de intocht-route.
Wij wensen iedereen heel veel wandelplezier! En daarna heerlijk uitrusten en genieten van het extra vrije weekend!
Het is super leuk dat alle kinderen alle dagen in een schoolshirt meelopen. Deze zijn vanmiddag aan de kinderen
meegegeven. Wilt u de schoolshirts op dinsdag 10 juni weer op school inleveren? Dan zijn deze weer beschikbaar voor
een ander evenement 😊

➢ Tussenbouw op bezoek bij Rembrandt
De afgelopen week zijn we gestart met het thema ‘De Gouden Eeuw’. De kinderen leren van
alles over een tijd waarin Nederland hét handelscentrum van de wereld was. Naast
geschiedenislessen over handelsroutes, specerijen, pakhuizen en de V.O.C., komt ook
Neerlands bekendste schilder aan bod.
Rembrandt van Rijn schilderde één van de beroemdste schilderijen van de wereld; ‘De
Nachtwacht’. Op donderdag 14 juni gaan we als afsluiting van het thema op excursie naar
het Rembrandthuis in Amsterdam. Hier krijgen we een rondleiding én maken we etsen zoals
dat in die tijd gedaan werd.
We verzamelen deze dag gewoon op school en zullen per bus richting Amsterdam afreizen. We zijn de gehele dag op
pad. Het is dus de bedoeling dat de kinderen zelf zorgen voor een degelijke tas met lunchpakket, pauzehapje en
eventueel wat lekkers voor in de bus (géén chips!). We gaan er een leuke én leerzame dag van maken én wellicht
ontdekken we wel een nieuwe ‘grote meester’. Rond de klok van 14:45 uur verwachten we weer terug op school te
zijn.

➢ Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Wegwijzer,
eerst wil ik aangeven dat er aanstaande woensdag 06 Juni van 11.45- 12.15 er een inloopspreekuur is.
Deze keer zal het inloopspreekuur gehouden worden door een lid van de oudergeleding van de MR, Renske Bakker
samen met een bestuurslid, Melanie Hoek. Wie weet treft u ook een nieuw lid van de MR – oudergeleding of het bestuur
aan.
Er zijn twee nieuw leden van de MR oudergeleding nl: Maaike Tensen en Patrick Paap
Er zijn ook twee nieuwe oriënterende bestuursleden nl: Wiesje Faber en Peter Bruijn.
Hieronder stellen enkele van hen zich alvast aan u voor.
Maaike Tensen:
Ik ben Maaike Tensen en heb 2 kinderen op De Wegwijzer. Yfke zit in de middenbouw en Jelte zit in de kleuterbouw. Ik
heb mij aangemeld voor de MR, omdat ik graag ook achter de schermen meer betrokken wil zijn bij deze school. Op
vele fronten binnen het onderwijs heeft de oudergeleding van de MR instemmingsrecht en adviesrecht. Heel graag

maak ik daar gebruik van door actief te zijn in de MR. Inmiddels heb ik de MR-start-cursus mogen volgen als
basistraining om aan de slag te gaan. Ik heb er zin in!
Wiesje Faber:
Hey! Ik ben Wiesje Faber-Visser. Mama van Stella (Kleuterbouw) en Dagmar (Peutertuin) en getrouwd met Maarten
Visser. Werkzaam bij Syngenta Seeds. Mijn hobby’s zijn koken, sporten, naar theater/muziek en lekker buiten zijn met
de meiden. Verder vind ik het leuk en ook belangrijk om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de school van
mijn kinderen daarom heb ik mij aangemeld bij het bestuur. Mocht je iets aan ons kwijt willen, laat het me gerust
weten! Tot op het schoolplein ☺
Peter Bruijn:
Graag stel ik me hierbij even voor, mijn naam is Peter Bruijn, en samen met mijn vrouw Maaike zijn we de ouders van
Flint (bijna 5 jaar) en Fenner (2 jaar).
Wij wonen in de Kadijken en hebben een bewuste keuze gemaakt voor deze school.
De reden van de keuze voor deze school is de grootte van de klassen en de methode van het lesgeven “leer mij het zelf
te doen”.
Ik heb me onlangs opgegeven voor het bestuur omdat ik het belangrijk vind iets voor de school terug te doen.
Bent u ook zo benieuwd naar de gezichten van de MR –leden en het bestuur. Houd dan de nieuwsbrief goed in de gaten.
Bij een van de volgende gezamenlijke berichten van MR en bestuur, komt er ook een foto bij.
Heeft u vragen, zijn er onduidelijkheden die spelen, dan bent u van harte welkom op het inloopspreekuur, u kunt ons
aanspreken in de wandelgangen of stuur een mailbericht.
Het bestuur is bereikbaar: bestuurdewegwijzer@hotmail.com.
Het MR is bereikbaar: mr@montessori-enkhuizen.nl
Hartelijke groeten van het bestuur en MR
➢

Zomerfeest 2018

Een datum om alvast te noteren in de agenda!! Donderdag 19 juli van 17.30
uur tot ongeveer 20.30 uur vieren wij allen met elkaar het Zomerfeest! Lijkt
het u leuk om te helpen bij de voorbereidingen van dit jaarlijks terugkerend
evenement (want dat is het!) dan kunt u zich opgeven bij Wil of Björn of één van de andere
leden van de AC (Activiteitencommissie)
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Ma 4- t/m do 7 juni
Woe 6 juni
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