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AGENDA
Donderdag en Vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Maandag

Volgende NB: 11-06-2019

30 en 31 mei
03 juni
10 juni
18 juni
20 juni
21 juni
24 juni
25 juni
27 juni
01 juli

Hemelvaartsdag + vrijdag – Alle leerlingen vrij –
Start toets weken groepen 3 t/m 7
Tweede Pinksterdag – alle leerlingen vrij –
Sportdag BB
Sportdag OB
Roostervrije dag – alle leerlingen vrij –
Roostervrije dag – alle leerlingen vrij –
Oudergesprekken middag
Oudergesprekken middag en avond
Studiedag – alle leerlingen vrij –

Praktisch verkeersexamen groepen 7
Op vrijdag 24 mei heeft het praktisch (fiets)verkeersexamen
plaatsgevonden. De leerlingen uit de groepen 7 een traject van
ongeveer 5 kilometer gefietst. Langs de route stonden
controleposten die de verrichtingen van de kinderen hebben
beoordeeld.
Trots kunnen wij vertellen dat alle leerlingen van SBO Het Tangram geslaagd zijn voor het verkeersexamen.
Allemaal hebben zij uitstekend gefietst! Gefeliciteerd!

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.

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!

Hemelvaartsdag – donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei – Alle leerlingen vrij –
Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei is de school gesloten. Alle leerlingen zijn vrij.

Toets periode groepen 3 t/m 7 – vanaf maandag 03 juni –
Vanaf maandag 03 juni start de toets periode voor de groepen 3 t/m 7. Het is belangrijk dat
uw kind goed uitgerust naar school komt.
Daarnaast verwachten wij alle kinderen natuurlijk op tijd op school.

Tweede Pinksterdag – Maandag 10 juni –
Op maandag 10 juni is het Tweede Pinksterdag en zijn alle kinderen vrij.

Sportdag – dinsdag 18 juni (groep 6, 7 en 8) en donderdag 20 juni (groep 3, 4 en 5) – !
Op donderdag 20 juni zal de sportdag van de groepen 3,4,5 plaatsvinden.
In tegenstelling tot een eerder bericht in Nieuwsbrief 16 zal de sportdag van de
groepen 6,7,8 op dinsdag 18 juni plaatsvinden. Beide sportdagen zullen zich tussen
08.45-11.30 uur afspelen in het Leeghwaterpark.

We zijn hiervoor nog op zoek naar hulpouders. Wilt u zich aanmelden, dan kunt u dit doen via het
onderstaande e-mailadres, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en naam
van uw kind.
We hopen op een sportieve dag.
Michael Flierman

Roostervrije dagen en studiedag op vrijdag 21 juni, maandag 24 juni en maandag 1 juli
– Alle leerlingen vrij –
Op vrijdag 21 juni en maandag 24 juni hebben alle leerlingen een roostervrije dag. Het personeel is
wel op school aanwezig.
Op maandag 01 juli heeft het personeel een studiedag. Ook dan zijn alle leerlingen vrij.

Oudergesprekken – dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni –
Op dinsdag 25 juni (middag) en donderdag 27 juni (middag en avond) vinden de
reguliere oudergesprekken plaats. De uitnodiging voor het inschrijven ontvangt u via
het Ouderportaal. Inschrijven de oudergesprekken zal alleen via het Ouderportaal
mogelijk zijn.

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.

Contactpersoon:

juf Christien

