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‘Waar ieder kind telt!’
Agenda:
Vrijdag 20 april
Donderdag 26 april:
Vrijdag 27 april:
Maandag 30 april tot ma 14 mei:
Zondag 13 mei:
Maandag 14 mei:

Koningsspelen
Afscheid meester Jo
Koningsdag; iedereen vrij
Meivakantie. (Hemelvaart valt hier binnen)
Moederdag
Weer naar school

Wist u dat?
-Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor het verkeersexamen!
-We trots zijn op onze leerlingen.
-De tijden voor de Koningsspelen in deze nieuwsbrief staan.
-Groep 8 komende week de eindtoets gaat maken.
-We iedereen veel succes toewensen
Oproep:
We hebben prachtige nieuwe chromebook kasten gekregen!
Deze kasten moeten naar de 1e verdieping in het overblijflokaal.
Wie kan deze kasten voor ons naar boven tillen???
Help, ze zijn loeizwaar. Graag aanmelden bij Jo of Linda.
De tijden van de Koningsspelen zijn als volgt:
groep 1-4 gewone schooltijden.
groep 5-6 08.30 uur tot 14.00 uur
groep 7-8 10.00 uur tot 15.15 uur
Groep 1-4 eten op school het Koningsontbijt.
Groep 5-6 ontbijt thuis en heeft een Koningslunch op school.
Groep 7-8 heeft een Koningsontbijt op school maar moet zelf de lunch
meenemen voor het sportveld.
De ouders die een groepje begeleiden krijgen eerdaags informatie mee.
Groep 1/2
Bezoek buitenmuseum.
Het thema erfgoed willen we afsluiten met een bezoek aan het buitenmuseum op maandag 23 april.
We vertrekken om 13.15 uur vanaf school.
Om 15.00 uur kunt u uw kind weer ophalen bij de stadsingang van het buitenmuseum.

Groep 6
De eerste schooltuin les zit erop, de kinderen hebben de paden van hun tuin gemaakt, de grond los
gemaakt en sjalotjes geplant. Er is super hard gewerkt, fijn dat er al ouders/ grootouders waren om
te helpen!
Huiswerk : Level 3 tot en met 6 van Toporama uitspelen voor de meivakantie.
Erfgoedproject: tot nu toe groeit ons museum nog steeds ! Eerdaags is ons museum
open voor publiek en kunt u een rondleiding verwachten !
Groep7A, 7B
Het verkeersexamen is door alle kinderen gehaald! Iedereen van harte gefeliciteerd!
Tijdens de rekenlessen zijn we voornamelijk bezig met inoefenen van het omzetten
van breuken in decimale getallen en ook in procenten.
(bijvoorbeeld; 1/5 = 0,2 = 20% ) en ( 6 van de 40 = 6/40 = 3/20 = 15% )
Huiswerk: Werkbladen Taal ;verleden tijd invuloefening.
Groep 8:
De stad van de toekomst is af! De afgelopen weken hebben wij druk gebouwd aan Enkhuizen over
200 jaar. Wij hebben de gebouwen tentoongesteld op de ronde tafel in de hal. Komen jullie kijken?
Donderdag hebben wij een gastles gekregen over de Tweede
Wereldoorlog, evenals de groepen 7. Het was erg interessant!
Komende week is de Centrale eindtoets. Heel veel succes!!!

We gaan op schoolreis!
Op vrijdag 22 ,juni gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Hoewel
het nog eventjes duurt, willen we toch alvast vertellen waar we naar
toe gaan!
De kinderen van groep 3 en 4 gaan dit jaar naar….
Attractiepark de Goudvis
De kinderen van groep 5 gaan dit jaar naar….
Dierenpark Amersfoort
De kinderen van groep 6 en 7 naar…..
Attractiepark Slagharen
Verdere informatie over de dag volgt later.
Wij wensen jullie alvast veel voorpret toe!!!

Namens de Oudervereniging, Gerrit en Patricia

OPTOCHT 2018
Koningsdag vrijdag 27 april
Ook dit jaar vieren wij weer in het hele land de Konings dag.
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,de Oranjevereniging organiseert dit nu als een
Zwaan-kleef-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
oranjetoeters uit.
Iedereen die meteen zelf versierd rollend object,met de optocht meeloopt, krijgt na de aubade een
leuke verrassing! Hierna kunnen de jongste aanschuiven bij het“Poppentheater Inkipinki”
voor een spannend verhaal over kleine tijger en zijn vriendjes. Gratis toegangen limonade + koek in
het“Wapen van Enkhuizen”op de Breedstraat.
Alle info staat in het programmaboekje wat bij u thuis bezorgd wordt en/of de posters bij de scholen.
www.oranjevereniging-enkhuizen.nl

