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AGENDA
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Maandag

5 december
10 december
11 december
14 december
17 december
19 december
21 december
24 december

Sinterklaasviering
Studiedag – school gesloten
OR-vergadering
Weeksluiting groep 3
MR-vergadering
Kerstdiner 17.00 uur
School dicht vanaf 12.00 uur
Kerstvakantie t/m 4 januari

ALGEMEEN NIEUWS
WELKOM
Deze week is Yasmina gestart bij ons op school. Yasmina zit in de Tamboerijn. Wij wensen haar
een hele fijne schooltijd op ’t Pierement.

OPROEP
Wij willen graag 2 verrijdbare kapstokken ophalen bij basisschool De Perelaar in Zuidoost
Beemster. Is er iemand met een busje/grote auto, die dit voor ons kan/wil regelen? U kunt zich
melden bij directie.

SINTERKLAASVIERING
5 december is het zover: Sinterklaasviering op school. Als er in de klas van uw kind surprises
worden gemaakt, verzoeken wij u de surprise op dinsdagmiddag 4 december af te leveren op
school. Alleen de leerlingen van groep 5, Harp, mogen in verband met gym hun surprise op 4
december in de ochtend mee nemen. Op 4 december is er vanaf 15.00 uur de mogelijkheid om alle
surprises in de klassen te bewonderen.
Op donderdag 6 december worden de leerlingen tussen 08.30 uur en 09.30 uur op school worden
verwacht. Wel willen wij hierbij opmerken dat het niet de bedoeling is dat leerlingen tot 09.30 uur
blijven buiten spelen. Wie naar school komt, komt naar binnen.

PRIVACY
Begin oktober hebben wij via de nieuwsbrief het verzoek herhaald om het toestemmingsformulier
inzake privacy in te vullen. Nog niet alle ouders hebben het toestemmingsformulier ingevuld. Wilt u
het formulier alsnog zo snel mogelijk invullen? U kunt het formulier vinden op het ouderportaal
onder uw instellingen, privacy, toestemmingsformulieren.
Als u dit voor de kerstvakantie invult zullen wij dit nog verwerken, daarna gaan wij ervan uit dat u
geen bezwaar maakt tegen het plaatsen van foto’s van uw kind. Alvast dank voor uw
medewerking.
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GEVONDEN VOORWERPEN
Dinsdag 11 t/m donderdag 13 december worden alle gevonden voorwerpen uitgestald in de Grote
Zaal, vrijdagochtend wordt alles weer weggehaald. Loopt u even langs om te kijken of er iets van
uw kind bijzit?

KINDERPOSTZEGELS
Ook dit schooljaar heeft onze groep 8 weer meegedaan met het verkopen van Kinderpostzegels.
Dit schooljaar was er als doel; kwetsbare kinderen over de hele wereld kansen geven op een mooie
ontwikkeling. Bijna alle kinderen hebben meegedaan aan de actie en het Drumstel heeft dit jaar
maar liefst €4565,63 opgehaald. Dit is een bijzonder hoog bedrag en werden daarom door de
organisatie gebeld om het hoge bedrag door te geven. Ook hebben we een 'zilveren' certificaat
gewonnen en kregen de kinderen die mee hebben gedaan aan de actie een leuke gum. De kinderen
bedanken we voor hun inzet en betrokkenheid en de kopers voor het steunen van de actie.

VAN DE SPORTCOMMISSIE
Zwem4daagse
Zwemvereniging WZ&PC Purmerend organiseert voor de 9de keer de ZWEM4DAAGSE in het
Leeghwaterbad te Purmerend. Van 2 t/m 5 januari 2019 kan er gezwommen worden op 250, 500
of 1000 meter afstand. Starttijden zijn: alle dagen vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur en een
zwemdiploma is verplicht. Naast een sportieve prestatie is ook een mooie medaille de beloning!
Ook ouders kunnen zichzelf opgeven en meezwemmen. Mail dan naar zwemvierdaagse@wzpc.nl
Een ideaal sportmoment om het overgewicht van (te) veel eten van de kerstcake/kalkoen/ijsjes
etc. op een sportieve manier kwijt te raken 😊
Het inschrijfformulier krijgt uw kind mee naar huis.
Geslaagd Korfbaltoernooi Groep 3
Zaterdag 10 november organiseerde “Korfbalvereniging BEP” een gezellig toernooi in het
prachtige Sportcomplex De Beuk te Purmerend.
‘t Pierement heeft zich weer van zijn sportieve kant laten zien. Onder leiding van een korfbalster
van BEP heeft ons team uit groep 3 een hele leuke ochtend gehad. Wat een goed idee van deze
korfbalclub om met een BEP-begeleider de kinderen op deze manier met de korfbalsport te laten
kennismaken.
Meerdere wedstrijden werden met veel plezier gespeeld en als klap op de vuurpijl kregen
onze kids als beloning een hele mooie medaille.
De sportcommissie is trots op jullie!
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OUDERRAAD
Toch nog even een geheugensteuntje in deze drukke maar gezellige tijden: Vergeet u de
ouderbijdrage niet over te maken?! Het bedrag is EUR 26,- en kan overgemaakt worden op
NL47 INGB 0000 030 893 tbv Ouderfonds OBS Pierement.
Ook dit schooljaar gebeurt er weer van alles op en rond de school waardoor we uw ouderbijdrage
uitstekend kunnen gebruiken.
Alvast hartelijk dank!!

VAKANTIES

Schoolvakanties:
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

24-12-2018
18-02-2019
19-04-2019
10-06-2019
13-07-2019

Vrije dagen
Vrijdagmiddag
Hemelvaart

21-12-2018
30-05-2019 en 31-05-2019

t/m 04-01-2019
t/m 22-02-2019
t/m 03-05-2019 (inclusief Goede Vrijdag, Koningsdag en Pasen)
t/m 25-08-2019

Studiedagen
Maandag
Maandag
Vrijdag

10 – 12 – 2018
11 – 02 – 2019
21 - 06- 2019

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT OP DONDERDAG 13 DECEMBER 2018
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