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Beste ouders,
Van harte welkom in het nieuwe schooljaar!
We hopen dat jullie allemaal een mooie, rustgevende en plezierige zomervakantie hebben gehad,
en dat we allemaal weer gezond aan een nieuw schooljaar kunnen beginnen.
Vandaag, maandag, starten we met de kinderen de boel weer op. Kinderen in een nieuwe klas, in elk
geval in een nieuwe klassensamenstelling en soms met een nieuwe leerkracht.
We zijn blij dat we in de tussenbouw een nieuw gezicht als ‘collega’ mogen verwelkomen. Op maandag en
dinsdag krijgt de tussenbouw van meester Björn het komend jaar een LIO-stagiaire (dat is een stagiaire
die bezig is de PABO-opleiding af te ronden). Ze heet Manon van Os, en is deze week al aanwezig. Het is
de bedoeling dat zij de komende maanden lessen gaat geven en ‘delen van de schooldag’ de leiding over
de groep gaat overnemen (onder begeleiding van Björn).
Schoolreisjes KB, MB en TB
Omdat we dit jaar ‘laat’ begonnen zijn, zijn we ook al snel toe aan de schoolreisjes.
Donderdag 14 september gaan de KB, de MB en groep 5 van de TB op schoolreis. Niet naar dezelfde
bestemming, dit keer. De kleuters gaan naar speeltuin Oud-Valkeveen (bij Naarden), de MB en de 5e
groepers gaan met elkaar naar de Apenheul (in Apeldoorn).
Ouders krijgen hierover deze week nog een speciale schoolreisbrief. Er zijn natuurlijk ook ouders nodig
die mee gaan …u kunt zich als begeleider opgeven bij de leerkrachten.
Bijdrage 3-daagse 2017
Op maandag 25 september vertrekken groep 6 van de tussenbouw en de gehele bovenbouw voor de
jaarlijkse driedaagse schoolreis naar Drouwen (in Drenthe). De voorbereidingen voor deze 3-daagse is al
in volle gang.
Vorige week ontvingen de ouders van de kinderen die mee gaan een mail met een verzoek tot
overmaking van de € 70,- die geldt als bijdrage in de kosten.
We willen u vriendelijk vragen om dit zo spoedig te doen.
€ 70, -

overmaken naar:

NL 34 INGB 0000 2100 92
t.n.v. Stichting Montessorischool Enkhuizen
“3-daagse 2017” - (naam van uw kind)

Dank hiervoor!

Middenbouw
Ook dit jaar heeft de middenbouw weer een paar inloopochtenden. De data zijn:
Dinsdag 10 oktober van 8.30 tot 9.00 uur
Woensdag 22 november 2017 ook van 8.30 tot 9.00 uur
Gymlessen maandag en vrijdag
Aankomende maandag, 11 september start de tussenbouw van meester Björn en meester Rick met de
twee wekelijkse gymles op de maandagen. En maandag 18 september dan de bovenbouw.
Elke vrijdag gaan midden-, tussen- en bovenbouwgroepen voor hun gymles naar De Sprong. De vrijdaggymlessen worden verzorgd door Fleur de Wit, een gediplomeerd lerares bewegingsonderwijs in dienst
van Sportservice Noord-Holland.
Fleur stelt zich in onderstaande tekst even aan iedereen voor.

Hoi allemaal,
Ik ben Fleur en zal komend schooljaar de vrijdag-gymlessen gaan verzorgen.

Voor de zomervakantie ben ik afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding (ALO), maar de meeste kinderen kennen mij al doordat ik de laatste weken
van vorig schooljaar heb ingevallen voor meester Jan. Dit is dus mijn eerste officiële
jaar als gymlerares voor Sportservice.
Ik ben 22 jaar oud en woon in Bovenkarspel. Naast het lesgeven vind ik het erg leuk
om te voetballen en dit doe ik bij voetbalvereniging Wartburgia in Amsterdam.
Ik heb veel zin in de gymlessen en we gaan er samen een gezellig en sportief jaar van
maken!
Sportservice Noord-Holland hanteert voor de gymlessen de volgende uitgangspunten wat betreft
veiligheid en hygiène:
Vanwege de hygiëne en veiligheid vragen wij u ervoor te zorgen dat uw kind over aparte gymkleding en
gymschoenen (geen balletschoenen) beschikt. Bij voorkeur een gymbroekje, T-shirt of een gympak.
Gymschoenen mogen niet buiten gedragen worden. Tijdens de gymlessen is het gevaarlijk om sieraden te
dragen. Er is tijdens de gym contact met andere klasgenoten en de kans dat je blijft haken is aanwezig.
Daarom is de regel dat alle sieraden tijdens de gymlessen af moeten. Wanneer leerlingen het niet prettig
vinden om de sieraden in de gymzaal of kleedkamer neer te leggen, is het raadzaam om ze thuis te laten
op de dag dat ze moeten gymmen. De leerkracht die op dat moment gym geeft, is niet aansprakelijk voor
eventueel verlies of het kapot gaan van de sieraden. Het is ook mogelijk om de sieraden af te plakken
met zelf meegenomen sporttape. Ook zien wij graag lange haren in een staart en kauwgom in de les is
ook niet toegestaan.
Graag tot de volgende nieuwsbrief!

