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Lekker Lezen in onze bibliotheek ‘De Boekentuin’
Kom helpen als biebmoeder in onze gezellige bibliotheek: er is (nog steeds ) een plekje
vrij voor een reserve biebmoeder/vader/opa/oma!!
Meld je/u aan bij juf Jacqueline.

Telefoon
Wanneer u de school telefonisch wilt bereiken vragen wij u rekening te houden met het
volgende: de ‘vaste’ telefoon in de directiekamer gaat 5 keer over voordat wordt
doorgeschakeld naar de ‘losse’ telefoons elders in het schoolgebouw. Dus: even geduld
alstublieft 

Jazzfestival Enkhuizen: Umbrella Parade!
Jazzmuziek is voor oude mensen? Welnee! Het is juist voor iedereen!
Knutsel en dans met ons mee op zaterdag 10 juni in de Drom, 13:00 uur. De Umbrella
Parade is speciaal voor de kinderen van Enkhuizen en omstreken.
Om 13:00 uur ben je welkom om samen met ons een feestelijke paraplu te knutselen in
de Drom. Wil je thuis creatief aan de knutsel, dat kan ook! Maar wij hebben paraplu's en
knutselspullen klaarliggen in de Drommedaris. Ook krijgen jullie lekkere limo en een
koek.
Daarna gaan we met een Street Parade orkest een stukje lopen en dansen over de Dijk.
Daar vindt tegen 14:30 uur de prijsuitreiking plaats voor de gaafste paraplu. Meedoen is
gratis. Aanmelden wordt op prijs gesteld. Je kunt je aanmelden via de site van het
Festival (www.jazzfestivalenkhuizen.nl/umbrella-parade/) of stuur een mail naar
umbrella@jazzfestivalenkhuizen.nl

Tip
Er ligt gevonden kleding in de wc van de bovenbouw
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16. Roostervrije dag groep 1 t/m 4
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3-daagse schoolreis groep 7 en 8
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Sport en spelochtend groep 3 t/m 5
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8. Schoolreisje groep 1 en 2
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23. Avondvierdaagse
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26. Schoolreisje groep 3 en 4
Schoolreisje groep 5 en 6
 Diboya
 Romy

12.  Zdzis

 Jolie-Lola
13.  Rens
14. 3-daagse schoolreis groep 7 en 8
15. 3-daagse schoolreis groep 7 en 8
Danielle
 ik ben jarig!
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28. Juffenfeest groep 1 en 2
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