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Datum: 14-05-2019
AGENDA
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Donderdag en Vrijdag

Volgende NB: 28-05-2019

17 mei
22 mei
24 mei
30 en 31 mei

Schoolreisje groepen 3 t/m 6
Fancy Fair 17.00 – 19.30
Verkeersexamen groep 7
Hemelvaart – Alle leerlingen vrij –

Personele aangelegenheden
Aan de ouder(s)/verzorger(s),
Via deze nieuwsbrief wil ik u informeren over het feit dat ik aan het einde van dit schooljaar Het Tangram en de
Kleine Karekiet ga verlaten.
Met ingang van 01 augustus heb ik een nieuwe baan aanvaard. Ik kom in dienst van stichting Trigoon. Een
schoolbestuur van SO en SBO scholen rondom Hoorn. Ik word directeur van SBO 't Palet. Omdat deze school
verspreid is over 3 locaties zal de invulling van de functie anders zijn dan mijn huidige rol binnen Het Tangram.
Daar ligt voor mij ook een nieuwe uitdaging.
Ik werk nog elke dag met plezier op Het Tangram en de Kleine Karekiet. Vooral dat maakte het lastig om tot
bovenstaand besluit te komen. Tot aan de zomervakantie zal ik mijn werkzaamheden met volle energie blijven
uitvoeren en de voorbereidingen treffen voor een goede start van het schooljaar 2019 – 2020.
Binnenkort zal het schoolbestuur OPSPOOR in overleg gaan met de MR en het team om te kijken welke stappen
gezet moeten worden m.b.t. de invulling van de vacature.
Rob Narold
(directeur)

Opening projectperiode “Het Tangram ruimt op”
Vorige week woensdag 8 mei zou de centrale opening van de projectperiode plaatsvinden. Op het laatste
moment is besloten om deze niet door te laten gaan omdat de centrale opening misschien voor veel kinderen te
onoverzichtelijk zou worden. Daarom heeft de opening binnen de eigen groep plaatsgevonden. Helaas hebben wij
dat niet gecommuniceerd met de ouders. Dit was vooral vervelend voor ouders die speciaal naar school waren
gekomen om de opening, samen met de kinderen, mee te maken.
Onze excuses hiervoor.

Hulpouders gezocht voor de sportdag – donderdag 20 juni – !
Op donderdag 20 juni zal onze jaarlijkse sportdag plaatsvinden in het Leeghwaterpark in Purmerend.
Dit zal voor de groepen 3,4,5 tussen 08.45-11.15 uur zijn en voor de groepen 6,7,8 tussen 11.0013.45 uur. We zijn hiervoor op zoek naar hulpouders. Wilt u zich aanmelden, dan kunt u dit doen via
het onderstaande emailadres, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, emailadres en
naam van uw kind. We hopen op een sportieve dag.
Contactpersoon:

m.flierman@sbohettangram.nl

Muddy Angel Run (modderloop voor vrouwen) – 12 leerkrachten lopen mee!!
De Houtrak in Spaarnwoude staat op zaterdag 18 mei 2019 volledig in het teken van de
Muddy Angel Run. Deze modderloop is voor vrouwen op ieder fitnesslevel. Het parcours
is ongeveer 5 km lang en bestaat uit veel grappige en modderige team-hindernissen. Voor
ieder verkocht ticket en merchandise artikel doneert de organisatie €1,- direct aan
borstkankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek (Nederland).
Namens onze school hebben 12 collega’s zich aangemeld om mee te doen. U kunt ze
(vooraf aan de run) herkennen aan het speciale (witte) Tangramshirt. De volgende
collega’s doen mee: juf Joy, juf Christien, juf Lisette, juf Liana, juf Michelle, juf Matty, juf
Liana, juf Kiki, juf Liesbert, juf Yvonne, juf Katja en juf Annemieke.
Wij wensen ze heel veel succes!! Tijdens de fancyfair zullen de gebruikte shirtjes tentoongesteld worden!!

Gezocht voor atelier! Lege frisdrankblikjes!
Voor ons atelier zijn wij op zoek naar schone lege frisdrankblikjes.
U kunt deze inleveren bij de leerkracht of beneden bij de balie.
Alvast bedankt!

Schoolreisje groepen 3 t/m 6 – vrijdag 17 mei –
Op vrijdag 17 mei gaan de groepen 3 t/m 6 op schoolreisje. Dit jaar gaan we naar de grootste
speeltuin van Europa, Het Linnaeus hof!
De dag start op de normale tijd, 08.45 uur in de klas. We vertrekken om 9.00 uur met de bus.
U bent van harte welkom om uw kind uit te komen zwaaien. Indien u met de auto komt
denkt u er dan aan dat u in een parkeervak parkeert.
Wij willen u vragen uw kind wel fruit en genoeg drinken voor de gehele dag mee te geven in een goede rugtas
(geen plastic tas). De lunch wordt door ons verzorgd. Mocht het mooi weer zijn, denkt u dan aan gepaste kleding
en zonnebrand. Bij het Linnaeus hof zijn ook wateronderdelen. Deze zullen wij NIET betreden deze dag.
Wij verwachten rond 15.30 uur weer terug op school te zijn. Mocht uw kind gebruik maken van leerlingen
vervoer dan dient u deze zelf af te melden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de leerkracht.
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”
In de lokalen van de beneden verdieping en op het schoolplein van
school zijn verschillende activiteiten te doen, zoals een luchtkussen met een hindernisbaan.
Naar aanleiding van ons thema “Het Tangram ruimt op” wordt er een kleine 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.
Dat de Fancy Fair rond etenstijd is, is geen enkel probleem, want er is van alles te eten (hamburgers, patat, ijs en
andere versnaperingen). Strippenkaarten hiervoor zijn bij de ingang te koop en kosten 5 euro per stuk.
Wij hopen u allemaal te zien op woensdag 22 mei vanaf 17.00 uur!

Praktisch verkeersexamen groepen 7 – vrijdag 24 mei –
Op vrijdag 24 mei vindt het praktisch (fiets)verkeersexamen plaats. De
leerlingen uit de groepen 7 fietsen dan een traject van ongeveer 5 kilometer.
Onderweg komen zij verkeerssituaties tegen die kenmerkend zijn voor onze
woonplaats of wijk. Langs de route staan controleposten die de verrichtingen
van de kinderen beoordelen.
Als een kind zich veilig wil bewegen in het verkeer is het noodzakelijk dat uw
kind op een veilige fiets rijdt. Uw kind heeft een controleformulier bij zich. Wij vragen u om, samen met uw kind,
de fiets te controleren en eventuele gebreken tijdig te herstellen.
Tevens verzoeken wij u om voor het examen de route met uw kind te fietsen. Zo krijgt u een indruk van de
vaardigheden van uw kind en kunt u extra aandacht besteden aan moeilijke of gevaarlijke situaties. Als uw kind
de route vaker gereden heeft zal hij/zij zich zekerder voelen tijdens het examen omdat de route niet nieuw is. De
route en andere informatie is aan de kinderen meegegeven.

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.

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.
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? Inleveren kan nog tot vrijdag 17 mei. Contactpersoon voor vragen
hierover is Juf Christien, mailen kan naar administratie@sbohettangram.nl
Contactpersoon:

juf Christien

