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Feestweek!

De datum van onze feestweek komt naderbij 😊 Binnenkort krijgen alle kinderen een feestkrant met daarop alle data
en tijden van de komende activiteiten van de feestweek t.b.v. ons
jarig jubileum! Iedereen werkt keihard aan de
afronding van de planning. Voor de donderdag van 26 april a.s. die geheel in het teken staat van ‘Circus’ hebben wij 10
ouders nodig die samen met de kinderen willen helpen met de voorbereiding voor de voorstelling van die middag.
Geeft u zich alstublieft op!
➢

Flesseninzameling

U weet vast nog wel dat wij enige weken geleden een flessen-inzamel-actie hebben georganiseerd. De aftekenlijst, het
flessenbord, welke in de hal van de school hangt laat al wat ingekleurde bolletjes zien! Er zijn ook nog veel bolletjes
nog niet ingevuld …
Zullen we met elkaar proberen om zoveel mogelijk lege statiegeldflessen te verzamelen? Het statiegeld komt geheel
ten goede aan de feestweek! Lever je lege flessen in op school!
➢

Schooltuinen

In verband met de te natte grond vorige week zijn de kinderen niet naar de schooltuinen geweest. Maar donderdag 12
april is de start zeker wanneer we van de weersberichten uitgaan 😉. De kinderen van groep 6 gaan dan naar de
schooltuinen en starten daar met het kweken van groenten, kruiden en bloemen. Wij fietsen daar om 12.45 uur met de
kinderen naar toe. En zijn dan om 14.15 uur weer terug op school. Met andere woorden, kom donderdag op de fiets!!
O, en ook laarzen zijn geen overbodige luxe …
➢

Yoga

Audry Fécherolle van De Yoga Academie geeft al enige tijd yoga aan de kinderen van de beide kleuterbouwen.
Kinderyoga is een combinatie van spel, yoga en ontspanning, waarbij plezier voorop staat. Elke les is opgebouwd
rondom een thema die is afgestemd op de belevingswereld van de kinderen.
Tijdens de les komen verschillende onderdelen spelenderwijs aan de orde, zoals de yogahoudingen, ontspanning en
een creatieve oefening. Kinderen worden krachtiger en soepeler van kinderyoga. Ze leren zich bewuster te worden
van hun lichaam en hun emoties. Het zelfvertrouwen van de kinderen neemt toe, ze worden weerbaarder en leren hun
grenzen beter aan te geven. Kinderen worden rustiger en fitter van kinderyoga en ze leren opgebouwde spanning los
te laten.
➢

Digitale toets

Op donderdagochtend 19 april wordt bij de schoolverlaters de Route 8 eindtoets afgenomen. Dit is een digitale toets
die de kinderen maken op het Chromebook. De afname duurt ± 2,5 a 3 uur en na afloop mogen de kinderen naar huis.
Deze toets wordt in de klas gemaakt onder leiding van de eigen leerkracht.

➢

Afstudeeronderzoek

(dit heeft al eens in de nieuwsbrief gestaan maar Manon hoopt dat er meer ouders zijn die willen meewerken aan dit
project. Mocht u meer willen weten kunt u altijd contact opnemen bijv. via e-mail of na schooltijd)
Onze LIO stagiaire Manon van Os doet via de nieuwsbrief een oproep aan ouders die mee zouden willen werken aan
haar afstudeeronderzoek.
Daarvoor zou zij graag enige ouders willen interviewen die voor hún kinderen bewust hebben gekozen voor
montessorionderwijs. Dus eigenlijk al vanaf de basisschoolleeftijd.
Ook zou zij graag willen weten waarom ouders tussentijds hebben gekozen voor montessori.
Wilt u hieraan meewerken dan kunt u dit aan Manon laten weten via m.vanos@montessori-enkhuizen.nl
Wilt u hier alstublieft vóór 9 april op reageren en even laten weten welke dag het u schikt? Zij zou hier ontzettend mee
geholpen zijn. En voor ons is dit een mooie kans om ons als montessorischool nog beter te profileren.
➢

Agenda

Groep 6 TB
Groep 8 BB
Allen
Allen

➢

Schooltuinen
Route 8
Feestweek
Mei vakantie

Donderdag 12 april
Donderdag 19 april
23 t/m 26 april
Vrij 27 april t/m vrij 14 mei

----- persberichten -----

Koningsdag vrijdag 27 april.
Ook dit jaar vieren wij weer in het hele land de Koningsdag. De meeste mensen hebben dan vrij, en ook in Enkhuizen
is er voor jong & oud weer van alles te doen.
De dag begint met een feestelijke optocht. Nieuw is dat de Oranje vereniging dit organiseert , nu als een Zwaankleef-aan-optocht.
Start is bij alle scholen in de binnenstad (op verschillende tijden). Achter de muziek en de antieke brandweerauto
aan, gaan wij door de Westerstraat richting het Stadhuis, voor de Aubade.
Het thema is: “versier alles wat rolt” (fiets-autoped-bakfiets- kruiwagen etc.) kinderen kunnen dat heel leuk zelf. Er
is geen inschrijving nodig en bij de start delen we ook papieren vlaggetjes en oranje toeters uit. Iedereen die met een
zelf versierd rollend object, met de optocht meeloopt, krijgt na de aubade een leuke verrassing!
Hierna kunnen de jongsten aanschuiven bij het “Poppentheater Inkipinki” voor een spannend verhaal over kleine tijger
en zijn vriendjes.
Gratis toegang en limonade + koek in het “Wapen van Enkhuizen” op de Breedstraat.
Alle info staat in het progammaboekje wat bij u thuis bezorgd wordt en/of de posters bij de scholen.
www.oranjevereniging-enkhuizen.nl
------------ _ -----------

21 mei 1572 - 21 mei 2018
Opstand ende Bevrijdingh van Enckhuijsen

‘Op 1 april verloor Alva zijn bril’ is een ook in 2018 nog wel gehoorde zegswijze. Op deze dag in 1572 veroverden de
Watergeuzen immers het stadje Brielle op de Spanjaarden door met een scheepsmast de dichte stadspoorten open te
rammen.
Dat op 21 mei van datzelfde jaar de inwoners van Enkhuizen zelf de Spaanse soldaten hun stad uitzetten, de
Spaansgezinde burgemeesters in de gevangenis opsloten en hun stad bevrijd verklaarden en als eerste stad in de
Noordelijke Nederlanden openlijk de zijde van Willem van Oranje kozen, is in ons land een minder bekend verhaal.
Na de succesvolle herdenking van het 650-jarige bestaan van de stadsrechten van Enkhuizen in 2006, met als
hoogtepunt het spel rond ‘De inval van de Broekers’ , wordt sindsdien jaarlijks op de 21 ste mei de ‘Opstand ende
Bevrijdingh van Enckhuijsen’ herbeleefd rondom de Zuiderhavendijk.
Jong en oud spelen dan op straat mee in sketches die gaan over deze historische gebeurtenis in dat zo gedenkwaardige
jaar 1572.
Dit jaar valt 21 mei op de Tweede Pinksterdag en zullen de activiteiten, net als vorig jaar, weer ‘s middags gaan
plaatsvinden.
Van 14.30 uur tot ca. 17.30 uur.
Ieder jaar probeert de organisatie weer iets nieuws toe te voegen in het programma. Deze keer hebben we ons vooral
gericht op de activiteiten voor en met kinderen die op een soort Kinderplein plaats zullen vinden.
In een aantal historische scènes spelen kinderen weer mee in een kleine rol. Daarom vragen wij de basisscholen om
hun leerlingen van groep 6,7 en 8 op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om zich op te geven om mee te doen.
De historische kleding wordt verzorgd door de organisatie.
Je kunt je opgeven tot en met vrijdag 13 april 2018 bij de leerkracht of bij Helmi
(Dit in verband met de twee weken mei-vakantie op de meeste basisscholen in Enkhuizen die in de voorbereidingstijd
vallen )
➢

----- einde persbericht -----

