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Voorjaarsvakantie – maandag 18 februari tot en met 22 februari – 
 
Van maandag 18 februari tot en met vrijdag 22 februari is het voorjaarsvakantie en 
zijn alle leerlingen vrij. 
 
 

 
Oudergesprekken – dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari –  

 
Op dinsdag 26 februari (middag en avond) en donderdag 28 februari (middag) vinden 
de reguliere oudergesprekken plaats. Het inschrijven en uitnodigen voor de 
aanstaande oudergesprekken zal alleen via het Ouderportaal mogelijk zijn. Inmiddels 
zijn ouders/verzorgers via het Ouderportaal uitgenodigd om zich hiervoor in te 
schrijven.  

 
Groepen Galjoen, Tjalk en Sloep op excursie naar kinderboerderij – Diverse data – 
 
Na de voorjaarsvakantie gaan de groepen Galjoen, Tjalk en Sloep op excursie 
naar de kinderboerderij. Deze keer komt de les “Mevrouw de Uil” aan de orde. 
Dit zal plaatsvinden  op de volgende data: 
 
Woensdag 27 februari  Groep 6 Galjoen 
Woensdag 27 februari   Groep Sloep 
Vrijdag  01 maart  Groep 5 Tjalk 
 
De excursies vinden plaats onder schooltijd. Er zijn geen afwijkende schooltijden. 

 
Landelijke onderwijsstaking – vrijdag 15 maart – school is gesloten –  

 
Op vrijdag 15 maart vindt een grote landelijke onderwijsstaking plaats. Deze keer wordt er 
in alle sectoren,  basisonderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs en universiteit, 
gestaakt. Speerpunten van deze actie zijn: de hoge werkdruk, het tekort aan onderwijzend 
personeel en de salariëring.  
 

Staken is een individueel recht. De stakingsbereidheid van het personeel binnen het Tangram en Kleine Karekiet is 
groot. Dit betekent dat de school op vrijdag 15 maart gesloten zal zijn. Vandaag ontvangt u naast deze 
nieuwsbrief ook een brief door vanuit ons bestuur. Hierin kunt u lezen welk standpunt ons bestuur inneemt.  

Ma t/m vr 18 t/m 22 februari Voorjaarvakantie 

Dinsdag 26 februari  Oudergesprekken (middag en avond)  

Woensdag 27 februari Groep Galjoen en Sloep op excursie Kinderboerderij 

Donderdag 28 februari Oudergesprekken (middag) 

Vrijdag 01 maart Groep Tjalk op excursie Kinderboerderij 

Vrijdag 15 maart Landelijke onderwijsstaking – school is gesloten – 
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Bijdrage Schoolreisje groep 1 t/m 6 

Op school zijn wij al weer volop bezig met het organiseren van het schoolreisje.  
De bijdrage voor het schoolreisje is dit schooljaar weer vastgesteld op € 30,00.  
Wij hebben wij te maken met reserveringen en aanbetalingen. Daarom hebben de 
kinderen van groep 1 t/m 6  onlangs een brief met envelop mee gekregen voor de 
betaling van het schoolreisje.  
 

Natuurlijk kunt u ook alvast via een bankoverschrijving betalen: 
 
Bankgegevens: 
Tangram 
NL85 ABNA 0438 9431 39 
Omschrijving:  schoolreisje + naam kind en groep 

Wij begrijpen dat de bijdrage voor het schoolreisje ongelegen kan komen. Neemt u dan zo spoedig mogelijk 
contact op met de administratie voor een betalingsregeling. Wellicht komt u in aanmerking voor de regeling 
MeerDoen-Kindregeling van de Gemeente Purmerend. Via deze regeling kunt u een vergoeding aanvragen bij de 
Gemeente voor de schoolbijdrage. Maar soms ook de kosten voor een computer, laptop, tablet, smartphone of 
een fiets als uw kind op de middelbare school zit.  
 
In de standaard op de balie kunt u, naast de papieren nieuwsbrief, ook een informatieblad vinden met informatie 
over de MeerDoen-Kindregeling (of op https://www.purmerend.nl/meerdoen-kindregeling).  
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met Linda van de administratie opnemen (0299-430237) of via 
email  administratie@sbohettangram.nl . Aanwezig op ma, di, do (08.45 – 14.00 uur)  en woensdag  (08.45 – 
12.00 uur). 

  

Oproep vanuit de ateliers! Gezocht! 

Onze ateliers zijn op zoek naar de volgende materialen: 
 
 
 
 
 
 

Wijnkurken! 

 
 
 
 
 
 

Schone kleine groentepotjes 
 

Toiletrolletjes 

 
Heeft u deze materialen lever ze dan in bij de leerkracht! 

 
Kledingactie en frituurvet verzamelen – extra inkomsten voor de school 
 

Op school kunt u elke dag kunt u uw oude kleding en frituurvet 
inleveren. Alle opbrengsten hiervan komen ten goede van de school!  
Dus graag alle oude kleding/schoenen/dekens/handdoeken en alle 
vetten blijven inleveren op school.  
Kleding die nog goed is voor een tweede ronde zal worden verkocht 
tijdens de Fancy Fair. School behoudt het recht om te bepalen welke kleding geschikt is voor de 
verkoop tijdens de Fancy Fair. Als u bezwaar heeft tegen het verkopen van de kleding kunt u dit bij 

het inleveren aangeven. Deze kleding gaat dan rechtstreeks naar het inzamelpunt en zal niet voor verkoop in 
aanmerking komen.  
 
Contactpersoon: juf Christien 
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Uw kind heeft op school voetbalclinics van sportcoach voetbal, Aram Bakr van Spurd, 
gekregen. Hierbij willen we u graag informeren over de mogelijkheid uw 
kind ook na school voetbaltrainingen te laten volgen. 
 
Dit is iedere maandagmiddag van 14:30 uur tot 15:30 uur bij V.P.V. Purmersteijn en is bedoeld 
voor kinderen uit het speciaal (basis) onderwijs. Eén van de doelen is toe te werken naar het 
Molencuptoernooi in april: een schoolvoetbaltoernooi tussen circa 14 teams (uit 9 verschillende 

steden) uit de regio. Daarnaast biedt dit voetbal uur de gelegenheid kennis te maken met het verenigingsleven 
van Purmersteijn. Het voetbal uur is op dit moment gratis toegankelijk voor uw kind.  
 
Enthousiast geworden? Stuurt u dan zo spoedig mogelijk een email naar onze gymleerkracht, meester Michael 
(m.flierman@sbohettangram.nl ) met de naam van uw kind, leeftijd, groep, telefoonnummer en eventuele 
bijzonderheden die van belang zijn (bijv. medicatie of epilepsie ja/nee) 
 

Aanmelden voor de Spurd-Jeugdsport Pas  
 
Weet uw kind nog niet welke sport hij/zij leuk vind? Met de Spurd-Jeugdsport Pas kun je 
voor €7,50 vijf keer kennismaken met verschillende leuke sporten. De Jeugdsport Pas is 
voor basisschoolleerlingen van groep 1 t/m 8.  
 
Aanmelden voor de derde periode kan tot en met zondag 24 februari. De cursussen van 
de 3e periode starten na de voorjaarsvakantie. Inschrijven voor de vierde periode kan ook 
nu of later in het schooljaar.  
 

Voor aanmelden of meer informatie kijk op: www.sportpas.nl/purmerend 
Voor vragen kun je mailen naar jeugdsportpas@spurd.nl of bellen naar Olga Does 0299-418116 / 0299-418100. 
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