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AGENDA 

 
Vierde kleutergroep, een nieuw lokaal en een nieuwe collega – welkom! 
 
Met ingang van maandag 06 mei start juf Maaike Blokker bij de Kleine Karekiet. Zij is de leerkracht van de nieuw 
op te starten 4e kleutergroep “De Bij”. In de meivakantie wordt de vrije ruimte (de hal) tussen groep 3 en 
kleutergroep Het Lieveheersbeestje verbouwd. Er zal daardoor een extra lokaal beschikbaar komen. Op 
donderdag 09 mei zal groep “De Bij” starten. Deze groep is 4 dagen per week open. Elke woensdag zijn de 
kinderen vrij. Juf Davina is de onderwijsassistent. Wij wensen de kinderen, juf Maaike en juf Davina een plezierige 
en leerzame tijd toe! 

 
Project EU-Schoolfruit ten einde – met ingang van maandag 6 mei –  

 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma loopt nog t/m 15 april. Direct na de schoolvakantie nemen 
kinderen weer zelf fruit mee voor de ochtendpauze.  
  

Groep De Sloep op excursie – Maandag 6 mei – 
 
Op maandag 06 mei 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. 
 

Opnieuw aanvragen leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020 
 
Wellicht maakt uw (pleeg) kind dit schooljaar gebruik van leerlingenvervoer. 
Indien u in het nieuwe schooljaar 2019 - 2020 ook gebruik wilt (moet) maken van 
deze regeling dan dient u zelf het vervoer vóór 1 juni a.s. opnieuw aan te vragen 
bij uw gemeente.  
De gemeente vraagt school een advies uit te brengen met betrekking tot het 
leerlingenvervoer. Daarom dient u het aanvraagformulier volledig ingevuld op 
school in te leveren.  
Aanvraagformulieren voor vervoer van leerlingen van de Gemeente Purmerend en de Gemeente Beemster zijn op 
school verkrijgbaar bij Linda van den Berg van de administratie. De formulieren voor overige gemeenten dient u 
bij uw eigen gemeente op te vragen.   
LET OP! Als vervoer bij de start van het nieuwe schooljaar 2019-2020 gewenst is, de aanvraag graag vóór 1 juni 
indienen. 

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 – 

Maandag 06 mei Sloep op excursie naar “Multi-IJs” 

Woensdag 08 mei  Start projectperiode  

Donderdag 09 mei Start 4e kleutergroep 

Vrijdag 17 mei Schoolreisje groepen 3 t/m 6 

Woensdag  22 mei Fancy Fair 

Donderdag en Vrijdag 30 en 31 mei Hemelvaart – Alle leerlingen vrij –  
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Rookvrije schoolomgeving 
 

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij aandacht gevraagd voor het niet 
roken op het schoolplein vóór het schoolhek en directe 
schoolomgeving. 
 
Veel ouders en verzorgers hebben hier inmiddels gehoor aan gegeven. 
Daar zijn wij heel dankbaar voor.  
 
Helaas hebben wij hierin nog niet iedereen bereikt. Het komt dagelijks 
voor dat ouders/verzorgers vóór het hek roken waardoor leerlingen 
toch in aanraking komen met sigarettenrook bij het betreden en/of verlaten van het 
schoolplein.  
 

Daarom hierbij nogmaals het verzoek om niet te roken op het schoolplein, voor het schoolhek en directe 
schoolomgeving.  

 
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 gaan laten horen en zien wat zij de tijdens de 
muzieklessen hebben geleerd. Dit zal tevens ook de laatste muziekles zijn voor de Pluut. 
Ouders/verzorgers zijn welkom vanaf 13.00 uur in de klas.  

 
Koningsspelen – donderdag 18 april –  

Op donderdag 18 april zal onze school (groep 3 t/m 8) in de ochtend deelnemen aan de 
Koningsspelen in het Leeghwaterpark in Purmerend. 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 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!  

 
Start Projectperiode - woensdag 08 mei – “Tangram ruimt op!” 
 
Op woensdag 08 mei wordt op school gestart met de jaarlijkse projectperiode. Het thema van dit jaar is “Tangram 

ruimt op”. We zullen de projectperiode om 08.35 uur  weer feestelijk openen. Hoe de opening zal 
verlopen is nog even een verrassing! Komt u allemaal kijken? 
 
Tijdens de projectperiode zal er worden gewerkt met recyclebaar materiaal. In de hal is 
milieustraat opgebouwd! Helpt u mee met het verzamelen van kosteloos materiaal? Zoals plastic 
flessen,  eierdozen, kurken en lege (omgespoelde) melkpakken.   

Het project zal twee weken duren en wordt op woensdag 22 mei afgesloten met de Fancy Fair.  

 
 



 
Schoolreisje groepen 3 t/m 6 – vrijdag 17 mei – 

Op vrijdag 17 mei gaan de groepen 3 t/m 6 op schoolreisje. Waar ze naar toe gaan is nog 
even een verrassing. Meer inhoudelijke informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.  
 
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). 
 

Fancy Fair – Woensdag 22 mei –  
 
Op woensdag 22 mei wordt onze jaarlijkse Fancy Fair gehouden van 17:00 tot 
19:30 uur. Het thema van dit jaar is “Het Tangram ruimt op” Op de beneden 
verdieping en op het schoolplein van school zijn verschillende activiteiten te 
doen. Natuurlijk kunt u ook weer allerlei lekkere versnaperingen kopen en is er 
ook weer een loterij! 

Naar aanleiding van ons thema “Het Tangram ruimt op” wordt er een heuse tweedehandsmarkt 
gehouden. Op deze markt wordt mooie kleding aangeboden. De kleding  is geselecteerd uit de 
ingebrachte kleding voor onze kledingactie. Ook worden andere bruikbare spullen te koop 
aangeboden. De opbrengst van de Fancy Fair wordt besteed aan een nader te bepalen doel voor school, waar alle 
kinderen plezier van hebben.  

Kijkt u nog even in uw kledingkasten of u nog mooie kleding heeft die niet meer 
gedragen wordt maar nog een tweede ronde mee kan? Of heeft u nog mooie 
spullen die u aan school wilt schenken voor onze tweedehandsmarkt? Zoals een 
lamp, mooi speelgoed, een pannenset of een paar skeelers?   
 
Contactpersoon voor vragen hierover is Juf Christien, mailen kan naar 
administratie@sbohettangram.nl  
 

Verdere inhoudelijke informatie over de Fancy Fair kunt u in volgende nieuwsbrieven lezen.  Wij hopen u allemaal 
te zien op woensdag 22 mei vanaf 17.00 uur! 

 
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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Maandag 22 april t/m 3 mei – Mei vakantie! 
 
 
 
 


