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AGENDA
Dinsdag
02 april
Start schoolvoetbaltoernooi groepen 7/8
Maandag
08 april
Excursie Sloep
Vrijdag
05 april
Start nieuwe periode Schooltuinen groep 7
Woensdag
17 april
Mini concert groep De Pluut
Donderdag
18 april
Koningssportdag groep 3 t/m 8
Vrijdag
19 april
Alle kinderen naar school – Paasbrunch
Maandag 22 april t/m Vrijdag 3 mei – Mei vakantie – Alle leerlingen vrij –

Schoolvoetbaltoernooi groepen 7 en 8 – Start woensdag 2 april –
Dinsdag 02 april zal het jaarlijkse Hans de Vries Schoolvoetbaltoernooi van start gaan.
Alle wedstrijden vinden ’s avonds (vanaf 18.00 uur) plaats. Het toernooi duurt uiterlijk
t/m woensdag 17 april en is bedoeld voor de leerlingen uit de groepen 7 en 8.
De organisatie wordt geregeld door voetbalvereniging De Wherevogels uit Purmerend.
De wedstrijden zullen ook gespeeld worden op de velden van De Wherevogels. De
leerlingen worden door de leerkracht geïnformeerd over de teamindeling.
Parkeren
De voetbalvelden liggen aan de Westerweg in Purmerend. Daar geldt een parkeerverbod. Daarom wordt er
gebruik gemaakt van het evenemententerrein (nabij gelegen skeelerbaan) om auto’s te parkeren.
Parkeerwachten zorgen dat daar alles netjes en ordelijk verloopt. Vanaf het evenemententerrein is het slechts
een klein stukje lopen naar de voetbalvelden van de Wherevogels.
Uiteraard verzoeken wij toch iedereen om zoveel mogelijk met de fiets of met het openbaar vervoer te komen.
De fietsen kunnen onder begeleiding van de parkeerwachten op het eigen parkeerterrein van de Wherevogels
gestald worden. De fietsen mogen NIET voor het toegangshek van het complex gestald worden. Bij calamiteiten
moet de ambulance zonder problemen door het hek kunnen.
Meer informatie zoals het programmaboekje en de volledige poule indeling kunt u vinden op:
https://www.wherevogels.nl/575/poule-indeling/

Nieuwe collega – welkom!
Wij hebben een nieuwe collega. M.i.v. maandag 01 april werkt juf Davina Wurtz bij de Kleine
Karekiet. Juf Davina is onderwijsassistent. Tot de meivakantie zal zij zich inwerken. Daarom is zij
regelmatig in alle kleutergroepen aanwezig voor ondersteunende activiteiten. Wij wensen juf
Davina veel werkplezier toe!

Schooltuinlessen groep 7 – vanaf vrijdag 05 april –
Vrijdag 05 april start het schooltuinseizoen voor de leerlingen uit groep 7.
De lessen vinden iedere vrijdagochtend plaats onder schooltijd. We gaan
op de fiets vanaf school naar de schooltuinen in de Gors.
Daarom een verzoek aan ouder(s) / verzorger(s) om ervoor te zorgen dat
uw kind elke vrijdag op een (technisch) goede fiets (geen stunt of cross
fietsen), voorzien van snelbinders, fietstassen en/of een mand naar
school komt.
Tevens vragen wij u iedere vrijdag, uw kind laarzen in een plastic tas in een rugzak mee te laten nemen. Deze
doen wij aan als we bij de schooltuin zijn en wij trekken ze daar ook weer uit, zodat we op school en/of thuis
aankomen met schone schoenen.
Contactpersonen: Juf Jantien, juf Annemieke en juf Liana

Groep De Sloep op excursie – Dinsdag 8 april –
Op dinsdag 08 april gaat groep De Sloep op excursie naar de fabriek van Multi-IJs.
De excursie vindt plaats onder schooltijd. Vervoer is geregeld. Er zijn geen afwijkende schooltijden.

Bijdrage Schoolreisje groep 1 t/m 6
Op school zijn wij nog volop bezig met het organiseren van het schoolreisje.
Inmiddels hebben al heel veel ouders aan de oproep gehoor gegeven en de bijdrage van
30 euro inmiddels betaald. Mocht u nog niet de bijdrage voor het schoolreisje hebben
betaald dan verzoeken wij u dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.

Betalen kan contant bij de leerkracht of bij de balie. Natuurlijk kunt u ook via een bankoverschrijving betalen:
Bankgegevens:
Tangram
NL85 ABNA 0438 9431 39
Omschrijving: schoolreisje + naam kind en groep
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).

Mini concert voor ouders/verzorgers van De Pluut – woensdag 17 april –
Op woensdag 17 april geven de leerlingen van De Pluut een mini-concert voor
ouders/verzorgers. De leerlingen laten horen en zien wat zij de tijdens de muzieklessen
hebben geleerd. Dit zal tevens ook de afsluiting van deze serie muzieklessen zijn voor de
kinderen uit de Pluut.
Ouders/verzorgers zijn welkom vanaf 13.00 uur in de klas.

Koningsspelen – donderdag 18 april –
Op donderdag(ochtend) 18 april zullen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 deelnemen aan de
Koningsspelen in het Leeghwaterpark in Purmerend. Deze activiteit wordt in samenwerking
met SPURD georganiseerd. Zorgt u er voor dat uw kind sportieve kleding en schoeisel draagt
die past bij het weer van die dag? De kinderen nemen zelf eten en drinken mee.

Paasbrunch – Goede Vrijdag 19 april = een schooldag
Net als vorig schooljaar is ook dit jaar Goede Vrijdag 19 april een gewone schooldag.
Deze dag zal op school de jaarlijkse Paasbrunch plaatsvinden. Op de leerpleinen
worden de tafels weer gezellig gedekt en gevuld met allerlei lekkers.
Voor de ochtend nemen de kinderen zelf fruit en drinken mee.
Wilt u uiterlijk woensdag 17 april een bord, beker en bestek aan uw kind meegeven
voorzien van zijn of haar naam? Bij voorbaat dank!

Kinderpostzegels
De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben eind
september/begin oktober 2018 meegedaan aan de
Kinderpostzegelactie en hebben voor 3.698,78 euro kinderpostzegels en andere
artikelen verkocht. Een geweldige prestatie!
Als beloning mochten wij een keus maken uit een goede doelenpakket. Wij hebben
gekozen om onze eigen leerlingen te ondersteunen met een actueel boekenpakket,
samengesteld door Stichting lezen.
We hebben in totaal 7 verschillende boekenpakketten elk ter waarde van 125,00 euro verdiend!!!
Woensdag 03 april en donderdag 04 april komt Agnes Halewijn van de Openbare bibliotheek in de groepen 5 t/m
8 de welverdiende boeken overhandigen.

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

