NIEUWSBRIEF 12
Slenkstraat 50
1441 MS Purmerend
Telefoon 0299-430237
www.sbohettangram.nl
Email: administratie@sbohettangram.nl

Datum: 05-03-2019

Volgende NB: 19-03-2019

AGENDA
Vrijdag
08 maart
Groep De Sloep bezoeken Het Bouwhuis
Maandag
11 maart
Groep Aak en Jol bezoeken Het Bouwhuis
Woensdag 13, 20 en 27 maart Gastlessen Bureau Halt - Groepen 7/8
Vrijdag
15 maart
Landelijke onderwijsstaking – school is gesloten –
Maandag
18 maart
Gastles “Natuur rondom School” in groep Galjoen
Maandag 25 maart t/m Vrijdag 29 maart - Week van het Geld
Dinsdag
26 maart
Groepen 7 op bedrijvenbezoek

Het Bouwhuis
Op vrijdag 8 maart en maandag 11 maart zal op ons schoolplein tijdelijk een
bouwhuis worden geplaatst. Het bouwhuis, een omgebouwde oude
bouwkeet, heeft als doel kinderen kennis te laten maken met de wereld van
de bouw.
Vrijdag 8 maart
Maandag 11 maart

Groepen De Sloep en De Tjalk
Groepen De Aak en De Jol

De bezoeken vinden plaats onder schooltijd.

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.
Op de stakingsdag zal Spurd een Pop-Up spektakel organiseren. Het evenement zal worden gehouden in de
gymzaal De Vaart en De Kraal. Zie bijgevoegde flyer!

Correctie meivakantie in ouderportaal - maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei! Een oplettende ouder heeft contact gezocht met school over een onjuiste weergave van de meivakantie in het
ouderportaal. Gebleken is dat in het ouderportaal de meivakantie inderdaad onjuist staat aangegeven. De
informatie is inmiddels aangepast. De meivakantie duurt 2 weken (maandag 22 april t/m vrijdag 03 mei).
Dank voor het meedenken en informeren!

Oproep vanuit de ateliers! Gezocht!
Onze ateliers zijn op zoek naar schone glazen potjes! Heeft u deze materialen lever ze dan
in bij de leerkracht!

Mededelingen met betrekking tot de gymles
Sieraden tijdens de gymles
Bij deze wil onze gymleerkracht, meester Michael Flierman, u er op attenderen dat
sieraden tijdens de gymlessen verboden zijn. Dit uit veiligheidsoverwegingen. Ook
armbandjes zijn niet toegestaan in de gymles.
De meeste kinderen hebben hier geen moeite mee en doen hun sieraden af. Na afloop
doen ze dan het sieraad weer om. Toch komt het voor dat leerlingen weigeren hun sieraden af te doen omdat dit
van hun vader of moeder niet mag. Ik wil u daarom vragen om met uw kind in gesprek te gaan om dit te
verduidelijken.
Gebruik van tablet tijdens de gymles
Vanaf heden bestaat de mogelijkheid dat de gymleerkracht een tablet zal inzetten tijdens de gymlessen. Op deze
tablet bevind zich de app; Video Delay. Dit is een applicatie die filmt en vervolgens met een ingestelde vertraging
weer afspeelt op het display. Deze tool kan goed worden gebruikt om kinderen meer inzicht te geven in hun eigen
bewegingspatroon.
De beelden die worden gemaakt met de app worden niet opgeslagen of bewaard. Het enige wat de app doet is
het weergeven van een gefilmde beweging die 3-30 sec geleden is gemaakt. Eigenlijk is het niet meer dan een
spiegel met een vertraging. Er zullen vanzelfsprekend geen persoonsgegevens of beelden worden gedeeld met
overige instanties of applicatie ontwikkelaars.
Voor vragen en opmerkingen kunt u een email sturen naar m.flierman@sbohettangram.nl
Contactpersoon:

Meester Michael Flierman

Uitnodiging Achterbanbijeenkomst GMR – woensdag 20 maart –
GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. Op woensdag 20 maart
2019 organiseert de GMR een achterbanbijeenkomst. U bent vanaf harte uitgenodigd en
welkom vanaf 19:00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in P3 in Purmerend.
Het programma zal bestaan uit een tweetal kennissessies met de Raad van Toezicht, het
College van Bestuur en of de GMR. Er worden belangrijke thema's behandeld en u kunt
vragen stellen.
De avond wordt vervolgd met de Omdenken Show: “Lastige Kinderen? Heb jij even geluk!”
Klik hier voor de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=lW2EkPrnH5I
Kortom het belooft een interessante, leerzame en leuke avond te worden. U komt toch ook?!
Zie bijgevoegde flyer!
Contactpersoon:

juf Annemieke Poppelier

Gastles Natuur Educatie groep Galjoen “Natuur rondom school” - maandag 18 maart –
Groep Galjoen krijgt op maandag 18 maart een gastles vanuit Natuur Educatie met als thema “Natuur rondom de
school”. De gastles vindt plaats onder schooltijd.

Week van het geld – maandag 25 maart t/m 29 maart –
De week van het geld 2019 vindt plaats van 25 t/m 29 maart.
Het thema van dit jaar is: “Ben jij een held met je geld?”
Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren
omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met
geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.
Tijdens deze week krijgen de leerlingen van de groepen 7 en 8 gastlessen van medewerkers
van de ABN Bank.

Gastlessen Bureau Halt
Op woensdag 13 maart, woensdag 20 maart en woensdag 27 maart
worden vanuit Bureau Halt diverse voorlichtingslessen gegeven aan de
leerlingen van groepen 7/8. Daarbij komen de volgende thema’s aan bod:
-

Invloed van de groep; 75% van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder invloed van
groepsdruk. In deze voorlichting ervaren leerlingen wat groepsinvloed is en oefenen we met vaardigheden
om met negatieve groepsinvloed om te gaan.

-

Online veiligheid; Vooral jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms
lijkt iets onschuldig maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Met de leerlingen
onderzoeken we aan de hand van echte casussen wanneer een grens wordt overschreden.

Bedrijvenbezoek groep 7 – dinsdag 26 maart –
Op dinsdag 26 maart gaan de leerlingen van groep 7 op bedrijven bezoek. Er zal onder andere een bezoek
gebracht worden aan de Brandweer en een glashandel. Het vervoer is door school geregeld. Het bedrijvenbezoek
vindt plaats onder schooltijd, er zijn geen afwijkende schooltijden.

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

